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Bijlage(n) 

- 

Als regio zetten wij ons in voor een duurzame veehouderij die in een gezonde 

verhouding staat tot haar leefomgeving. In dat verband roepen wij u op om op 

korte termijn te komen met een herstelplan voor bestaande combiluchtwassers.  

 

Op 3 april 2018 heeft u het rapport 'Evaluatie geurverwijdering door 

luchtwassystemen bij stallen', vergezeld van een beleidsreactie naar de Tweede 

Kamer gestuurd. Uit het rapport blijkt dat bij combiluchtwassers het rendement 

voor geur fors tegenvalt. Uit het onderzoek komt naar voren dat het gemiddelde 

geurrendement van combiluchtwassers op ca. 40% uitkomt in plaats van 

gemiddeld 80% (de emissie is gemiddeld drie keer zo hoog). 

 

Naar aanleiding van de tegenvallende geurverwijdering van combiluchtwassers 

heeft de commissie Biesheuvel in april 2019 een rapport met aanbevelingen 

uitgebracht. De Commissie stelt dat er structurele verbeteringen nodig zijn in de 

manier waarop met geurhinder uit de veehouderij omgegaan wordt. Concrete 

aanbevelingen over het repareren van geurrendement van combiluchtwassers 

ontbreken. In uw beleidsreactie van 6 september 2019 geeft u aan dat u aan de 

WUR opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar de wijze waarop het 

rendement van combiluchtwassers te verbeteren is. Het onderzoek zou naar 

verwachting eind 2019 worden afgerond. 

 

Zoals bekend is de veehouderij in de provincie Noord-Brabant een belangrijke 

sector. De veehouderij heeft tot in 2018 fors ingezet op de toepassing van 

combiluchtwassers om de geuruitstoot te verminderen en zo de 

omgevingskwaliteit op het platteland en in de kernen te verbeteren.  
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Voor Brabant gaat het om 732 bedrijven waar ruim 2.000 combiluchtwassers 

worden ingezet. De ondernemers hebben te goeder trouw gehandeld juist om 

overlast te voorkomen. 

Uit onze geurberekeningen blijkt het aantal overbelaste woningen een factor 2 á 

3 keer hoger is. Van inwoners krijgen wij veel signalen over geuroverlast door 

de veehouderij. Uit deze signalen blijkt dat verleende vergunningen voor het 

toepassen van combiluchtwassers regelmatig leiden tot een ervaren 

verslechtering van het woon- en leefklimaat. Door de toepassing van combi-

luchtwassers bleven de knelpunten bestaan, terwijl het oplossen van bestaande 

knelpunten in de dialoog van ondernemers, inwoners en gemeente is stilgevallen 

vanwege de tegenvallende geurverwijdering van combiluchtwassers (o.a. 

Oirschot door bezoek van de Cie Biesheuvel). 

Daar waar al oplossingen waren gerealiseerd (met middelen van overheden en 

ondernemer) zijn deze niet effectief gebleken.  

Inwoners ervaren een dubbel nadeel: een groter veehouderijbedrijf in de 

omgeving en meer geuroverlast. Dat is de veehouder niet aan te rekenen, hij 

heeft te goeder trouw geïnvesteerd en het voordeel gehad zijn bedrijf verder te 

ontwikkelen. 

 

De drie keer zo hoge geuremissie uit combiluchtwassers werkt ook door in de 

ruimtelijke plannen van gemeenten. De grotere geurcontouren kunnen 

bijvoorbeeld woningbouwplannen belemmeren (volgens een goede ruimtelijke 

ordening mag niet gebouwd worden binnen de geurcontouren voor een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat). 

 

In een brief aan u (6 april 2018) hebben de provincie, de Brabantse gemeenten 

en de omgevingsdiensten u met klem gevraagd om met spoed te komen met 

herstelplan. Ook het IPO en de VNG pleiten voor een snelle reparatie van de 

bestaande combiluchtwassers en een herstelplan daarvoor (brief 3 september 

2019). Daarnaast is aandacht gevraagd voor het vergelijken van faal- en 

succesfactoren van slecht en goed werkende bestaande combiwassers, het 

verplichten van certificering, het afsluiten van onderhoudscontracten en het 

optimaliseren van het toezicht door elektronisch monitoren van luchtwassers. 

 

Inmiddels is het september 2020, meer dan 2 jaar na publicatie van het rapport 

over de tegenvallende geurverwijdering van combiluchtwassers. Het onderzoek 

van de WUR is nog niet afgerond. Inwoners, veehouders en gemeenten is nog 

geen perspectief geboden op verbetering. Er is nog geen zicht op het verbeteren 

van het rendement van bestaande combiluchtwassers. Dit doet de 

geloofwaardigheid van de overheid geen goed. Voor de omwonende burger(s) 

en de veehouderijen waar combiluchtwassers worden toepast is het van belang 

om de geuroverlast te verminderen. Dit is ook van belang voor ruimtelijke 

plannen van gemeenten welke momenteel belemmerd worden door de omvang 

van de geurcontouren rond deze veehouderijen met combiluchtwassers. 

Wij willen ons inzetten voor een duurzame veehouderij die in een gezonde 

verhouding staat tot haar leefomgeving. Daarom roepen wij u op om op korte 
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termijn te komen met een herstelplan voor het reduceren van de geuremissie uit 

bestaande stallen met combiluchtwassers. Ons voorstel is om tot een toekomst 

bestendig plan te komen waar ook maatregelen in de stal (brongerichte 

geuremissiereductie) en (nadeel) compensatie van veehouders onderdeel van uit 

maken. Wij denken hier graag in mee. 
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Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van 

Noord-Brabant genomen besluit, 

namens deze, 

  

drs. E.P.J. Lemkes - Straver, 

gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur 

   
 

 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 


