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Datum 4 juli 2022 

Betreft Beantwoording Kamervragen over geurhinder in de 

Gemeente Deurne 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Hierbij zend ik uw Kamer, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, de antwoorden op vragen naar aanleiding van een uitzending 

verzorgd door Zembla over geurhinder in de gemeente Deurne. De vragen zijn 

van het lid Van Esch (PvdD) (kenmerk: 2022Z09229) en de leden Thijssen (PvdA) 

en Bromet (GroenLinks) (kenmerk: 2022Z09105).  

 

Verder heeft u mij naar aanleiding van een discussie over het verzoek van het lid 

de Groot (D66) verzocht per brief te reflecteren op deze uitzending (kenmerk: 

2022Z09021). Deze brief zal na het reces en voor het Commissiedebat 

geurproblematiek op 29 september aanstaande, separaat aan u worden 

aangeboden. 

 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

drs. V.L.W.A. Heijnen 
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2022Z09229 

 

(ingezonden 12 mei 2022) 

Vragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en 

Waterstaat over de naar schatting 400.000 mensen die al jarenlang in de stank 

van de vee-industrie wonen 

 

Vraag 1 

Kent u de tweeluik van Zembla genaamd Stank en strijd, waarin omwonenden van 

veehouderijen vertellen hoe zij in de stank van veehouderijen moeten leven en 

dat zowel de lokale als de Rijksoverheid hier niet tegen optreedt? 1 

 

Antwoord 1 

Ja, dat is mij bekend.  

 

Vraag 2 

Erkent u dat het leven in langdurige stank niet alleen zeer vervelend is en de 

kwaliteit van leven vermindert, maar dat het volgens de GGD ook tot 

gezondheidsklachten als stress, hoofdpijn en misselijkheid kan leiden?2 

 

Antwoord 2 

Ik heb kennisgenomen van de uitspraken van de GGD en ik heb gesproken met 

mensen in Deurne die indringende verhalen schetsten over de moeilijke situaties 

waarin zij verkeren. Ik heb ook in de uitzending van Zembla aangegeven dat 

stankoverlast voor de omwonenden zeer vervelend kan zijn. 

 

Vraag 3 

Hoe beoordeelt u het dat de overheid niet ingrijpt om omwonenden van 

veehouderijen van een schone lucht te voorzien, waardoor omwonenden zich 

genoodzaakt zien om hiervoor naar de rechter te stappen? 

 

Antwoord 3 

Na het bekend worden van de mindere werking van de combiluchtwassers heeft 

mijn ministerie ingegrepen en is de regelgeving aangescherpt3. Bovendien is er 

met een groot aantal overheden in januari 2020 het Schone Lucht Akkoord4 

afgesloten dat streeft naar verdere verbetering van de luchtkwaliteit.  

 

Vraag 4 

Hoe beoordeelt u het dat, omdat de overheid haar burgers niet beschermt, 

omwonenden en veehouders tegenover elkaar in de rechtszaal komen te staan, 

wat tot zeer slechte verhoudingen in de betreffende dorpen kan leiden? 

 

Antwoord 4 

In Nederland zien we dat we op een klein oppervlak veel verschillende functies 

willen combineren. Daarbij ontstaat een spanningsveld tussen de vele belangen 

                                                 
1 BNN-Vara. 22 april 2022, Stank en strijd - deel 1 

(https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stank-en-strijd-deel-1) en 28 april 2022, Stank 

en strijd - deel 2 (https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stank-en-strijd-deel-2)  
2 Bovendien kunnen fijnstof en endotoxinen tot ernstige luchtwegaandoeningen leiden. Zie 
o.a.: https://ggdleefomgeving.nl/omgeving/veebedrijven/veebedrijven-en-gezondheid/ 
3 Regeling geurhinder veehouderij, 19 juli 2018, Staatscourant 2018, 39679; Tweede 

Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 29 383, nr. 308 
4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 30 175, nr. 343 

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stank-en-strijd-deel-1
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stank-en-strijd-deel-2
https://ggdleefomgeving.nl/omgeving/veebedrijven/veebedrijven-en-gezondheid/
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die spelen. Ik betreur het als dit spanningsveld tot slechte verhoudingen binnen 

een dorpsgemeenschap leidt en neem de zorgen hierover ook zeer serieus. Om die 

reden heb ik ook aangekondigd dat in overleg met de gemeente Deurne bekeken 

wordt wat er bij concrete knelpunten kan worden gedaan.   

 

Vraag 5 

Hoe beoordeelt u het dat deze omwonenden zeggen dat zij door het gebrek aan 

erkenning van hun klachten en maatregelen om deze tegen te gaan het 

vertrouwen in de overheid te zijn verloren? 

 

Antwoord 5 

Ik neem de klachten en de zorgen van de mensen zeer serieus. Dat betekent ook 

dat we kritisch blijven kijken naar wat er beter kan. Dat pakken we ook concreet 

op en we zijn inmiddels in gesprek over knelpunten zoals in Deurne.  

 

Vraag 6 

Klopt het dat gemeentes aanvragen voor uitbreidingen van veehouderijen 

vanwege landelijke wetgeving niet kúnnen weigeren als de veehouder 

gebruikmaakt van technische lapmiddelen, zoals een luchtwasser? Zo ja, op basis 

van welke wetgeving is dit het geval en hoe beoordeelt u dit? Zo nee, waarom zijn 

er dan gemeentes die dit verkondigen? 

 

Antwoord 6 

De afweging wat in een gebied mogelijk is, geschiedt primair in het kader van de 

ruimtelijke ordeningsprocedure in het bestemmingsplan. Naast de toetsing of op 

grond van een bestemmingsplan en andere randvoorwaarden (Wet 

natuurbescherming bijv.) uitbreiding van een veehouderij is toegestaan, wordt de 

aanvraag getoetst aan de geurregelgeving zoals de Wet geurhinder en de Regeling 

geurhinder en veehouderij. Deze laatste is aangepast toen bekend werd dat de 

combiluchtwassers slechter presteerden dan verwacht. 

 

Vraag 7 

Kunt u bevestigen dat meerdere onderzoeken (onder andere van de Universiteit 

Wageningen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)) concluderen dat 

zogenaamde ‘innovatieve staltechnieken’ in de regel veel minder stank (en 

stikstof) reduceren dan door de stallenbouwers wordt beloofd?5 6 

 

Antwoord 7 

Indien blijkt dat innovatieve technieken minder goed werken dan beloofd, worden 

zonodig de emissiefactoren van de betreffende stalsystemen aangepast. Zo zijn de 

rendementen van de combiluchtwassers voor geurhinder aangepast en loopt er 

onderzoek naar de ammoniakemissies in de legpluimveesector (voliërestallen). 

Voorts zal ik uw Kamer na het zomerreces het eindrapport zenden van het 

onderzoek naar stalmanagement van emissiearme stallen (ammoniak).   

 

  

                                                 
5 WUR, maart 2018, «Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen», 

https://edepot.wur.nl/441649  
6 CBS, 30 oktober 2019, «Stikstofverlies uit opgeslagen mest», https://www.cbs.nl/nl-
nl/maatwerk/2019/44/stikstofverlies-uit-opgeslagen-mest 

https://edepot.wur.nl/441649
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/44/stikstofverlies-uit-opgeslagen-mest
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/44/stikstofverlies-uit-opgeslagen-mest
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Vraag 8 

Kunt u bevestigen dat zowel de rechtbank Noord-Nederland7 als de rechtbank 

Midden-Nederland 8 besluiten voor de uitbreidingen van veehouderijen recent 

hebben vernietigd, omdat zij oordelen dat de effectiviteit van staltechnieken zoals 

luchtwassers en emissiearme stalvloeren onvoldoende bewezen is om de 

ammoniakuitstoot (dat stikstofneerslag en stank veroorzaakt) door uitbreidingen 

te compenseren? 

 

Antwoord 8 

De uitspraken van de rechter hebben betrekking op vergunningen in het kader van 

de Wet natuurbescherming (Wnb). De Rav-lijst voor emissiearme stalsystemen is 

primair bedoeld voor de toetsing aan de emissiegrenswaarden in het Besluit 

emissiearme huisvesting en de Wet ammoniak en veehouderij. Voor dat doel 

voldoet de lijst.  

 

De uitspraak waarnaar wordt verwezen gaat vooral over het gebruik van de Rav-

lijst in het kader van toetsing aan de Wet natuurbescherming. Rechtbanken 

hebben inmiddels enkele malen kritisch geoordeeld over de toepassing van de in 

de Regeling ammoniak en veehouderij opgenomen emissiefactoren in dat kader. 

Daarbij was sprake van het toepassen van een emissiearme techniek en het 

opvullen van de ontstane emissieruimte met meer dieren zonder verplichte 

natuurvergunning. De provincie Utrecht heeft hoger beroep ingesteld tegen de 

uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Het Rijk heeft de provincie hierin 

ondersteund. Op 14 juni jl. heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden. 

Naar verwachting wordt er binnen zes tot twaalf weken uitspraak gedaan.   

 

Vraag 9 

Klopt het dat deze signalen van niet-functioneren al sinds 2010 bekend zijn bij het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)? 9Waarom is daar niet op 

geacteerd, waardoor er nog twaalf jaar lang veehouders hebben uit kunnen 

breiden terwijl bekend was dat de stankoverlast niet zou verminderen? 

 

Antwoord 9 

Er waren al enige tijd signalen dat de combiluchtwassers niet zo goed presteerden 

als verwacht. Naar aanleiding van deze signalen is wel steeds onderzoek gedaan 

naar oorzaken en de mate van het minder presteren van de combiluchtwasser, 

maar dat resulteerde helaas niet in duidelijke inzichten. Uiteindelijk gaf het 

onderzoek van 2018 10 wel voldoende basis voor aanpassing van de rendementen 

en dat is toen ook gebeurd.  

 

  

                                                 
7 Nieuwe Oogst, 13 maart 2021, Rechtbank vernietigt vergunning voor uitbreiding Friese 

melkveehouderij (https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/03/13/rechtbank-vernietigt-

vergunning-voor-uitbreiding-friesemelkveehouderij)  
8 Trouw https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/uitspraak-rechtbank-zet-vergunningen-
voor-nieuweveestallen-op-de-tocht~b1d5ac56/ 
9 BNN-Vara, 5 mei 2022, Burgers in meer stallenstank door nalatigheid overheid 

(https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/burgers-in-meer-stallenstank-door-nalatigheid-

overheid)  
10 Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 29 383, nr. 295 

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/03/13/rechtbank-vernietigt-vergunning-voor-uitbreiding-friesemelkveehouderij
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/03/13/rechtbank-vernietigt-vergunning-voor-uitbreiding-friesemelkveehouderij
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/uitspraak-rechtbank-zet-vergunningen-voor-nieuweveestallen-op-de-tocht~b1d5ac56/
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/uitspraak-rechtbank-zet-vergunningen-voor-nieuweveestallen-op-de-tocht~b1d5ac56/
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/burgers-in-meer-stallenstank-door-nalatigheid-overheid
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/burgers-in-meer-stallenstank-door-nalatigheid-overheid
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Vraag 10 

Gaat u dit nu stoppen? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 10 

De rendementen van de combiluchtwassers zijn vrijwel onmiddellijk na het 

verschijnen van het WUR-rapport in overeenstemming gebracht met de werking in 

de praktijk. 

 

Vraag 11 

Erkent u dat een investering in staltechnieken een bedrijf kapitaalintensiever 

maakt, wat vaak alleen terugverdiend kan worden door meer dieren te gaan 

houden? Erkent u dat als deze technieken dan niet blijken te werken, het 

probleem alleen maar is vergroot? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 11 

Wanneer na investering in een staltechniek meer dieren worden gehouden en 

indien dan blijkt dat deze techniek onvoldoende blijkt te werken, valt toename van 

emissies niet uit te sluiten en kan er in de praktijk meer overlast plaatsvinden. 

Juist om die reden is er een uitgebreide toelatingsprocedure voor emissiearme 

stalsystemen in de regelgeving opgenomen. De voormalige minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Tweede Kamer in de brief van 13 

oktober 2020 geïnformeerd over de hogere uitstoot van ammoniak uit 

emissiearme stallen. In deze brief is de volgende toezegging opgenomen: “De 

staatssecretaris van IenW geeft opdracht aan WUR om onderzoek uit te voeren 

naar stalmanagement van emissiearme stallen. Dit omdat CDM (Commissie 

Deskundigen Meststoffenwet) aangeeft dat emissiebeperking door tal van factoren 

wordt beïnvloed, waaronder het management van de veehouder”. Ik verwacht het 

eindrapport van dit onderzoek na het zomerreces aan uw Kamer te zenden, 

voorzien van een beleidsreactie. 

 

Vraag 12 

Deelt u het inzicht dat er al jaren een zeer hardnekkige vorm van wensdenken 

aanwezig is op het ministerie van IenW dat technische lapmiddelen de schadelijke 

uitstoot van veestallen kunnen verminderen of teniet kunnen doen? Erkent u dat 

die hardnekkige wens er de aanleiding voor kan zijn dat er niet of nauwelijks in de 

werkelijkheid wordt getoetst of die technieken doen wat ze beloven? Zo nee, 

waarom niet? 

 

Antwoord 12 

De wens naar innovatie wordt breed gedeeld. Ik verwijs u onder andere naar de 

tijdens de begrotingsbehandeling van 25 november 2021 aangenomen motie van 

het lid Lodders waarin de Kamer vraagt om een innovatiegezant 11. De toelating 

van nieuwe technieken is onderworpen aan een uitvoerige procedure, juist om te 

voorkomen dat de werking in de praktijk tegenvalt. Ik laat onderzoek uitvoeren 

naar het stalmanagement van emissiearme stallen. Zie verder ook het antwoord 

op vraag 11. 

 

Vraag 13 

Zo ja, wat gaat u hieraan veranderen om een realistischer beleid te voeren? 

 

 

                                                 
11 Kamerstuk 35 570 XIV, nr. 23 
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Antwoord 13 

Het beleid is nu gericht op het via een uitgebreide procedure toelaten van nieuwe 

technieken. Ik laat onderzoek uitvoeren naar het stalmanagement van 

emissiearme stallen. Zie verder ook het antwoord op vraag 11. 

 

Vraag 14 

Erkent u dat u tijdens het tweeminutendebat Leefomgeving zei: “Het is mijn 

verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat we bij de dieren die er zijn, de 

luchtkwaliteit en het tegengaan van de uitstoot van ongewenste stoffen goed 

organiseren. Het gesprek over de aantallen dieren zal echt met LNV gevoerd 

moeten worden”?12 

 

Antwoord 14 

Ja. 

 

Vraag 15 

Kunt u uitleggen waarom u de dieraantallen in Nederland, het meest vee-dichte 

land ter wereld, als een voldongen feit beschouwt, waarvan u als staatssecretaris 

voor milieu de onontkoombare schade maar van moet zien op te ruimen? 

 

Antwoord 15 

Ik ben verantwoordelijk voor de vaststelling van emissienormen voor ammoniak 

en fijnstof uit stallen, het geurbeleid voor de veehouderij en voor 

luchtkwaliteitsnormen. Het gaat daarbij niet om dierenaantallen maar om de 

emissies naar de omgeving. 

 

Vraag 16 

Erkent u dat u voor een onmogelijke opgave staat als u de uitstoot van 

ongewenste stoffen moet terugdringen, zonder dat u over dieraantallen mag 

spreken? Waarom is dat onderwerp voor u taboe? Is dit ergens afgesproken of 

vastgelegd? 

 

Antwoord 16 

In de verantwoordelijkheidsverdeling zoals we die in Nederland kennen ben ik 

verantwoordelijk voor de regelgeving voor emissies van fijnstof, ammoniak en 

geur uit stallen. 

 

Vraag 17 

Erkent u dat het in Vlaanderen de minister van omgeving is – en niet de minister 

van landbouw – die de uitkoopregelingen voor veehouders in het kader van de 

Vlaamse stikstofcrisis leidt, omdat zij eindverantwoordelijke is voor een gezonde 

en schone leefomgeving? 

 

Antwoord 17 

Het is heel wel mogelijk dat andere landen kiezen voor een andere 

verantwoordelijkheidsverdeling. 

 

Vraag 18 

                                                 
12 Tweeminutendebat Leefomgeving van 20 april 2022 
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Heeft u gelezen dat de Vlaamse minister van omgeving Demir tegen de NRC heeft 

gezegd dat de belangen van de natuur beter door haar behartigd kunnen worden 

dan door de minister van landbouw, omdat die nauwe banden heeft met de 

boeren? 13 Hoe beoordeelt u deze uitspraak? 

 

Antwoord 18 

Ik laat uitspraken van ambtsgenoten in het buitenland graag aan hen. 

 

Vraag 19 

Erkent u dat de VVD reeds in 1988 heeft gesteld dat de veestapel moet krimpen 

indien technische maatregelen falen?14 

 

Antwoord 19 

Als de VVD dat in 1988 heeft gezegd is dat aan die partij. Zie ook het antwoord op 

vraag 15 en 16. 

 

Vraag 20 

Wanneer komt voor u het moment dat u concludeert dat technische maatregelen 

onvoldoende werken en dat u zich met de dieraantallen in de vee-industrie gaat 

bemoeien? 

 

Antwoord 20 

Ik vind innovatie een belangrijk onderwerp met veel potentieel en waarbij niet in 

het algemeen gesteld kan worden dat technische maatregelen onvoldoende 

werken. Ik verwijs in dit verband ook nog naar het verzoek van de Kamer om een 

innovatiegezant in te stellen (zie ook het antwoord op vraag 13). 

 

Vraag 21 

Klopt het dat de Wet Geurhinder en veehouderij uit 2007 omwonenden in de 

praktijk niet blijkt te beschermen tegen stank, dat dit al zeker bekend is sinds de 

evaluatie in 2016 en dat de stankoverlast sindsdien alleen maar is toegenomen? 

Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 21 

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij er een grotere geurbelasting is dan 

waarvan was uitgegaan. Om die reden heb ik tijdens mijn bezoek aan Deurne ook 

aangekondigd dat we samen met de gemeente gaan kijken of er oplossingen 

mogelijk zijn. Ik ben hierover in gesprek met de gemeente Deurne. 

 

Vraag 22 

Klopt het dat u de Wet Geurhinder en veehouderij gaat herzien, zoals u tegen 

Zembla heeft gezegd, zodat deze wet omwonenden wél gaat beschermen tegen 

stank?15 Zo ja, gaat u daar een maximale stanknorm voor alle inwoners van het 

                                                 
13 NRC, 26 april 2022, Vlaamse stikstofminister Demir: ‘Ik hou de Vlaamse boer niet langer 

aan het lijntje’(https://www.nrc.nl/nieuws/2022/04/26/ik-gooi-de-boeren-niet-voor-de-bus-

ik-hou-ze-juist-niet-langer-aan-hetlijntje-a4118694)  
14 Trouw, 1988, 
https://mobilisation.nl/assets/foundation6/media/Trouw%201988%20VVD%20waarschuwt
%20boeren%201988%20copy.png 
15 BNN-Vara, 28 april 2022, Burgers onvoldoende beschermd tegen stank, staatssecretaris 

gaat wetevalueren (https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/burgers-onvoldoende-

beschermd-tegen-stankstaatssecretaris-gaat-wet-evalueren) 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/04/26/ik-gooi-de-boeren-niet-voor-de-bus-ik-hou-ze-juist-niet-langer-aan-hetlijntje-a4118694
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/04/26/ik-gooi-de-boeren-niet-voor-de-bus-ik-hou-ze-juist-niet-langer-aan-hetlijntje-a4118694
https://mobilisation.nl/assets/foundation6/media/Trouw%201988%20VVD%20waarschuwt%20boeren%201988%20copy.png
https://mobilisation.nl/assets/foundation6/media/Trouw%201988%20VVD%20waarschuwt%20boeren%201988%20copy.png
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/burgers-onvoldoende-beschermd-tegen-stankstaatssecretaris-gaat-wet-evalueren
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/burgers-onvoldoende-beschermd-tegen-stankstaatssecretaris-gaat-wet-evalueren


 

Ministerie van 

Infrastructuur en 

Waterstaat 

 
Ons kenmerk 

IENW/BSK-2022/144489 

P agina 8 van 13  

 

buitengebied van maximaal 5 Odeur in op nemen? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 22 

Ik heb in Deurne aangegeven dat we in gesprek gaan over praktijkgevallen waarin 

het schuurt. Indien noodzakelijk kan er ook gekeken worden naar de regelgeving. 

Daarbij kijk ik ook naar de mogelijkheden van decentrale invulling, omdat 

daarmee de lokale belangen tot hun recht kunnen komen zoals dat in de 

Omgevingswet ook al is opgenomen. Overigens bevat de Omgevingswet ook een 

cumulatiebepaling voor geurbelasting rond veehouderijen die verder gaat dan de 

huidige regelgeving. Voorts biedt artikel 7af van de Crisis- en herstelwet tot 1 

januari 2025 bevoegde gezagen in de provincies Gelderland, Limburg en Noord-

Brabant extra mogelijkheden om geuroverlast rond veehouderijen aan te pakken. 

 

Vraag 23 

Kunt u een tijdpad geven voor uw herziening van de Wet Geurhinder en 

veehouderij? 

 

Antwoord 23 

De beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 januari 2023. De Wet 

Geurhinder en veehouderij gaat in deze wet op. Ik zal uw Kamer na het 

zomerreces nader informeren over mijn voornemens ten aanzien van het 

geurbeleid voor de veehouderij. 
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2022Z09105 

(ingezonden 11 mei 2022) 

  

Vragen van de leden Thijssen (PvdA) en Bromet (GroenLinks) aan de ministers 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Natuur en Stikstof en de 

staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat over fijnstof en stankoverlast. 

  

Vraag 1 

Bent u bekend met het bericht ‘Stankoverlast in Nederland: dit is wat Zembla 

erover ontdekte’? 16 

 

Antwoord 1 

Ja, dat is mij bekend. 

  

Vraag 2 

Kunt u uitgebreid reflecteren op de bevindingen? 

 

Antwoord 2 

We zien eigenlijk in heel Nederland, en zeker ook in Deurne, dat we ons 

dichtbevolkte land op een bepaalde manier hebben ingericht waardoor we op 

diverse terreinen tegen grenzen aanlopen, kijkend naar bescherming van ons 

milieu en onze gezondheid. We zien dit ook bij omwonenden van boeren, die 

bijvoorbeeld last van stank kunnen hebben. Tegelijkertijd vinden we ook dat 

boeren, die vaak al generaties lang een familiebedrijf runnen, de ruimte moeten 

krijgen om ons voedsel te produceren. Dat neemt de stank die mensen ruiken niet 

direct weg. Ik vind dat vervelend en ik neem de zorgen ook zeer serieus. 

Ik vind het belangrijk dat we ons milieu en onze gezondheid goed beschermen. 

Dat betekent ook dat we kritisch blijven kijken naar de milieuregels die we 

hebben. 

Het is echter een breder probleem: het gaat over hoe we ons land 

toekomstbestendig inrichten. Het oplossen van stankoverlast raakt daarbij ook 

aan de stikstofaanpak en de klimaataanpak. We zijn hier daarom als kabinet breed 

mee aan de slag en werken hard aan een aantal verbeteringen. Het eerlijke 

verhaal is tegelijkertijd ook dat het niet morgen is opgelost.  

Wat we doen is: 

Ik vind het belangrijk om te blijven kijken naar hoe landelijke wet- en regelgeving 

uitwerkt in de praktijk. Daarom ben ik ook ingegaan op een uitnodiging van de 

gemeente Deurne om daar, aan de hand van concrete situaties, te kijken waar 

mensen problemen ervaren en waar dat dan aan ligt. En samen te bekijken wat 

mogelijke oplossingen zouden zijn.  

Daarnaast werken we aan een manier om beter objectief de geur te kunnen 

meten. We hebben de WUR gevraagd een manier te onderzoeken om zonder 

menselijke geurpanels, maar namelijk op een chemisch analytische manier, geur 

goed te meten. Dat hebben we nodig om er ook gerichter op te kunnen sturen. 

Geur is namelijk een optelling van afzonderlijke stoffen en niet elke stof is even 

hinderlijk. Als we beter weten welke stoffen verantwoordelijk zijn voor dat wat we 

stank vinden, kunnen we daar gerichter regels voor opstellen.  

                                                 
16 Website BNNVARA, 5 mei 2022, 'Stankoverlast in Nederland: dit is wat Zembla erover 

ontdekte' (https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stankoverlast-in-nederland-dit-is-wat-

zembla-erover-ontdekte) 
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Tenslotte werken we aan betere, nieuwe technieken om stank te verminderen en 

aan kennis om de technieken zo goed mogelijk te benutten. Het kabinet stimuleert 

de integrale en brongerichte reducties van emissies uit stallen. Daarbij is ook geur 

een criterium. 

  

 

Vraag 3 

Vindt u het acceptabel dat omwonenden gezondheidsklachten ervaren vanwege 

fijnstof en stankoverlast door veehouderijen? 

 

Antwoord 3 

In Nederland hebben we te maken met een klein oppervlak en een hoeveelheid 

aan functies. Daarbij hebben we rekening te houden met de belangen van 

omwonenden enerzijds en de belangen van in dit geval de veehouderijen 

anderzijds. Gezondheid vind ik daarbij belangrijk.  In het kader van de gezondheid 

is daarom met andere overheden het Schone Lucht Akkoord (SLA) opgesteld juist 

om de gezondheidseffecten van fijn stof aan te pakken. Ten aanzien van 

geurhinder is er regelgeving waarin zowel rekening wordt gehouden met de 

belangen van veehouderijen als die van omwonenden. Juist om te bezien waar dit 

knelt en waar verbeteringsmogelijkheden zijn heb ik tijdens mijn bezoek aan 

Deurne aangekondigd dat ambtenaren hierover met ambtenaren van de gemeente 

in gesprek gaan.  

  

Vraag 4  

Bent u het ermee eens dat fijnstof en stankoverlast als permanente factor 

meegewogen dient te worden in de gebiedsgerichte aanpakken? Kunt u uw 

antwoord toelichten? 

 

Antwoord 4 

Ik ben met u van mening dat fijnstof en stankoverlast meegewogen moeten 

worden in de gebiedsgerichte aanpak.  

  

Vraag 5 

Bent u het ermee eens dat er doelen in de gebiedsgerichte aanpak moeten worden 

vastgesteld voor het verminderen van stankoverlast? Hoe wordt overlast voor 

mensen (buren) meegenomen in de gebiedsgerichte aanpak? Kunt u uw antwoord 

toelichten? 

 

Antwoord 5 

De invulling van de gebiedsgerichte aanpak is onderwerp van overleg. Daar wordt 

de Kamer nader over geïnformeerd. 

  

Vraag 6 

Deelt u de mening van de door Zembla opgevoerde experts, dat de regelgeving 

rond geurhinder en stallen vooral een papieren werkelijkheid is? Hebben ze gelijk 

in hun kritiek op het gebrek aan handhaving, ontbreken van regelingen rond 

piekbelasting of de cumulatieve overlast? 

 

Antwoord 6 

De regelgeving rond geurhinder en stallen is mede gebaseerd op uitvoerige 

procedures die voorafgaan aan de toelating van nieuwe technieken. 

Omgevingsdiensten voeren namens gemeenten toezicht uit op de 

geurregelgeving, met name op punten die van belang zijn voor de geurbelasting. 
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Dit zijn bijvoorbeeld het aantal en soort dieren, het gebruikte stalsysteem, de 

plaats en hoogte van emissiepunten, monitoringsgegevens van luchtwassers en de 

goede werking van emissie reducerende technieken. Wat betreft piekbelasting, 

emissiefactoren gaan niet uit van de grootste geurpiek die kan optreden, maar 

gaan uit van jaargemiddelden. Daarbij worden die geurpieken wel meegenomen: 

als er veel of langdurig geurpieken zijn, is de emissiefactor hoger. Onder de 

Omgevingswet moet bij het verlenen van vergunningen voor een milieubelastende 

activiteit en bij het vaststellen van omgevingsplannen rekening gehouden worden 

met cumulatie van geur.  

 

Vraag 7 

Waarom wordt geurhinder niet vergund en gehandhaafd op basis van absolute 

waarden, maar op basis van de eerder vergunde aantallen dieren van individuele 

bedrijven? Hoe kan op die manier een maximaal aanvaardbare geurhinder in heel 

Nederland worden bereikt? Hoe regelen andere landen dit? 

 

Antwoord 7 

Het meten van geur bij een veehouderij is technisch lastig. Ook geeft een enkele 

meting geen informatie over de totale geuremissie van een bedrijf, omdat deze in 

de loop van een dag, maand en jaar erg kan variëren. Daarom is gekozen voor 

een systeem waarbij volgens een vastgesteld meetprotocol een jaar lang wordt 

gemeten aan vier afzonderlijke bedrijven. Dit resulteert in een default 

emissiefactor in Odour Units aangeduid, die een representatief gemiddelde 

weergeeft voor het gemeten staltype. Deze emissiefactor wordt gebruikt om bij 

vergunningverlening te toetsen aan de geurnorm. Gemeenten hebben de 

mogelijkheid om zelf een hogere of lagere geurnorm vast te stellen. De afweging 

wat aanvaardbare geurhinder is, is decentraal en ligt daarmee bij gemeenten. In 

andere landen in Europa wordt ook gerekend met emissiefactoren in Odour Units. 

Ook komt vaak voor dat gebruik wordt gemaakt van minimale afstanden. 

  

Vraag 8 

Zijn u (andere) voorbeelden bekend waarbij gemeenten vergunningen verlenen 

aan veehouders terwijl de overlast te groot is? Is het ook in andere gemeenten 

gebruikelijk om vergunningen te verlenen in de verwachting dat burgers toch niet 

naar de rechter stappen? 

 

Antwoord 8 

Nee. Gemeenten passen de Wet geurhinder en veehouderij toe bij het verlenen 

van een vergunning voor een veehouderij. In situaties waarin de geurnorm wordt 

overschreden kan volgens deze wet alleen een vergunning voor een uitbreiding in 

dieren worden verleend als er geurreducerende maatregelen worden gebruikt. De 

geursituatie moet daarbij aanzienlijk verbeteren, anders kan de vergunning niet 

verleend worden, wat echter niet hoeft te betekenen dat de waarden voor 

nieuwvesting gehaald worden. Dit is de zogenaamde 50% regeling. Omdat 

gemeenten en provincies hebben aangegeven meer middelen in handen te willen 

hebben om de geursituatie te verbeteren heeft mijn voorganger in de 21e tranche 

van Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet hiervoor meer mogelijkheden geboden. 

  

Vraag 9 

Kunt u ingaan op het onderzoek van Zembla dat er alleen al in Brabant bij 1742 

stallen vergunningen op basis van combiluchtwassers zijn verleend, die niet of 

onvoldoende werken? Als deze niet of onvoldoende werken voor geurhinder, hoe is 

het effect op fijnstof en ammoniak? 
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Antwoord 9 

Mijn ambtsvoorganger heeft uw Kamer in zijn brief van 30 november 2021[1] 

bericht over de onderzoeken naar combiluchtwassers. Daarin staat samengevat 

het volgende. Uit eerder onderzoek is gebleken dat combiluchtwassers gemiddeld 

een aanzienlijk lager rendement voor geurverwijdering (ca. 50% lager) en ook een 

lager rendement voor ammoniakverwijdering (ca. 25% lager) lieten zien. De 

emissie van ammoniak leidt ook tot de vorming van zogenaamd secundair fijnstof. 

Vervolgens is opdracht gegeven om te onderzoeken hoe dat kan en wat eraan 

gedaan kan worden om de prestatie van dit type luchtwassers te verbeteren. De 

conclusie van dit onderzoek is dat combiluchtwassers voor ammoniak kunnen 

voldoen aan de rendementen zoals die in de regelgeving zijn vastgelegd.  

Mijn ministerie is nu in overleg met de varkenssector en andere betrokken partijen 

over concrete verbeteracties. Daarbij gaat het onder meer om verspreiden van 

kennis over goed gebruik en onderhoud van combiluchtwassers. Daartoe heeft het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een e-learningmodule ontwikkeld. 

 

Vraag 10 

Hoeveel ammoniakuitstoot wordt op papier (volgens vergunning en 

subsidiebeschikkingen) vermeden door combiluchtwassers en wat is volgens 

wetenschappelijke inzichten het praktische effect? 

 

Antwoord 10 

Combiluchtwassers kunnen in de praktijk de emissiereducties zoals in de Regeling 

ammoniak en veehouderij (Rav) opgenomen halen, maar daar is wel een goede 

werking van de wasser voor nodig. Onderzoek liet voor combiluchtwassers in de 

praktijk gemiddeld genomen een 25% lager rendement zien (Tweede Kamer, 

vergaderjaar 2017–2018, 29 383, nr. 295). Vervolgonderzoek naar verbetering 

van de werking van combiluchtwassers heeft het belang van een goede 

beheersing van de procesvoering van de luchtwassers aangetoond. Hierbij spelen 

de aspecten kennis en toezicht een belangrijke rol. Om te helpen bij een goede 

procesvoering is een e-learning module over luchtwassers ontwikkeld voor 

toezichthouders en veehouders. Dit om basiskennis op te doen over de werking 

van verschillende typen luchtwassers. Ook omgevingsdiensten besteden aandacht 

aan een goede procesvoering. Daarnaast wordt in overleg met gebruikers en 

fabrikanten gezocht naar verdere mogelijke verbeteringen van de procesvoering.  

  

Vraag 11 

Kan subsidie worden teruggevorderd als geconstateerd wordt dat combiwassers en 

andere maatregelen niet of onvoldoende werken of in de praktijk niet gebruikt 

worden? Kunnen dan vergunningen, verleend op basis van de verwachting van 

een effectieve filtering, worden ingetrokken? Kunnen alsnog aanvullende eisen 

worden gesteld? 

 

Antwoord 11 

Er zijn subsidies verstrekt voor de aanschaf van luchtwassers. De al dan niet 

goede werking in de praktijk betekent niet dat een reeds vastgestelde subsidie 

kan worden teruggevorderd. Gemeenten hebben in de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) beperkte mogelijkheden om vergunningen in te trekken of 

te wijzigen. Om deze mogelijkheden specifiek voor geur uit veehouderijen te 

                                                 
[1] Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 29 383, nr. 364 
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verruimen is de 21e tranche van de CHW in werking getreden. Staatsblad 2021, 

193 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) 

Artikel 7af. Gemeenten in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg 

hebben hiermee meer mogelijkheden om aanvullende maatregelen voor te 

schrijven of in uiterste gevallen een vergunning in te trekken. Mogelijk is dan wel 

nadeelcompensatie aan de orde.  

  

Vraag 12 

Kunnen gemeenten en provincies door het Rijk worden aangesproken op het 

onterecht verlenen van vergunningen? 

 

Antwoord 12 

Ik ben stelselverantwoordelijk voor het stelsel van vergunningverlening, toezicht 

en handhaving (VTH) voor milieu. In het VTH-stelsel zijn provincies en gemeenten 

bevoegd gezag voor de uitvoering van de milieuregelgeving. Provincies en 

gemeenten zijn hiermee ook verantwoordelijk voor vergunningverlening. Ik spreek 

hen niet op individuele vergunningen aan. Wel kan de Inspectie Leefomgeving en 

Transport bij de vergunningverleningsprocedure een zienswijze aan het bevoegd 

gezag meegeven. De commissie Van Aartsen heeft het VTH-stelsel onderzocht 

(Kamerstuk 22 343, nr. 295) en heeft verbeteringen voorgesteld. Hiermee ben ik 

nu aan de slag op basis van de Kamerbrief versterking VTH-stelsel (Kamerstuk 22 

343/28 663, nr. 311). 

  

Vraag 13 

Is het bedrijf in Deurne dat wel in de eerste maar niet in de tweede versie van de 

ammoniak top-100 stond, een bedrijf dat vanwege een combiluchtwasser een 

lagere berekende emissie had? Hoeveel van de bedrijven die gezakt zijn in de 

tweede ranking, hebben dit te danken aan combi-luchtwassers? 

 

Antwoord 13 

In verband met de Algemene verordening persoonsgegevens zijn de gegevens van 

de agrarische bedrijven uit de top100 ammoniakbronnen geanonimiseerd 

aangeleverd door het RIVM. Een deel van de bedrijven is namelijk ook een 

woonadres. Er kan daarom geen informatie worden verstrekt over individuele 

agrarische bedrijven uit de top100 ammoniakbronnen.  

  

Vraag 14 

Kunt u de vragen afzonderlijk van elkaar en zo spoedig mogelijk beantwoorden? 

 

Antwoord 14 

Ja, alle vragen zijn afzonderlijk beantwoord en zo spoedig als dat mede gelet op 

de interdepartementale afstemming mogelijk is.  
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