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Geachte mevrouw Van Veldhoven-Van der Meer, 
 
Graag bieden wij u namens belangenbehartigers, afvaardiging van agrarische adviesbureaus en 
vertegenwoordiging uit de klankbordgroep fabrikanten van luchtwassers deze brief aan.  
Wij vinden dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat en hebben grote bedenkingen bij de manier 
waarop uw Ministerie een conceptbesluit voor een aanpassing van de Regeling geurhinder en 
veehouderij in consultatie heeft gebracht. De voorgestelde aanpassing waarop wij via dit statement 
ageren is gericht op het verhogen van de geuremissiefactoren van alle gecombineerde 
luchtwassystemen en één biologisch luchtwassysteem. 
 
Naar onze mening is het prematuur, onzorgvuldig en onevenredig om de geurreductiepercentages van 
gecombineerde luchtwassytemen gelijk te stellen aan die van enkelvoudige luchtwassystemen. Er is 
geen overleg met de sector gevoerd en Kamervragen (2018Z06929) zijn niet beantwoord.  
Bovenal zijn de reductiepercentages zoals deze in de bijlage bij de Regeling geurhinder en veehouderij 
zijn opgenomen, bemeten en goedgekeurd overeenkomstig een door de overheid voorgeschreven 
protocol. De reductiepercentages zijn dus zorgvuldig vastgesteld. Nu stelt u voor om deze 
reductiepercentages vergaand te verlagen. Dat doet u op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd 
naar de reductiepercentages van luchtwassystemen. Aan dat onderzoek kleven echter veel gebreken. 
Wij zijn van mening dat gecombineerde luchtwassers, mits goed uitgevoerd en onderhouden het 
rendement kunnen behalen wat ze moeten halen.  
 
Het is daarom prematuur en onzorgvuldig om de geurreductiepercentages van gecombineerde 
luchtwassystemen enkel op basis van de thans beschikbare onderzoeken te verlagen, zeker zo 
vergaand. Dit geldt eens te meer omdat de gevolgen hiervan voor varkenshouders erg groot zijn. Deze 
gevolgen zijn op dit moment niet te overzien. Daarom is het ook onevenredig om de 
geurreductiepercentages enkel op basis van deze onderzoeken (dusdanig vergaand) te verlagen. 
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Daarbij hechten wij eraan om op te merken dat de overheid in het verleden varkenshouders juist 
uitdrukkelijk heeft gestimuleerd om te investeren in combi-luchtwassers. De overheid is daarvoor zelfs 
een programma gestart (Programma Gecombineerde Luchtwassers). Een van de doelen van dit 
programma was om een versnelde inzet van gecombineerde luchtwassers te realiseren.  
 
Nu gooit u – op basis van onderzoeken waaraan de nodige gebreken kleven – de spreekwoordelijke 
handdoek in de ring. Terwijl uw overheid varkenshouders eerder heeft gestimuleerd om te investeren 
in dure combi-luchtwassers, schuift u de gevolgen van de wijzigingen volledig af op varkenshouders. Zij 
zullen door de door u voorgestelde wijzigingen namelijk in een impasse raken. Varkenshouderijen 
zullen in veel situaties volledig op slot komen te staan. Daar is niemand bij gebaat, ook de omgeving 
(omwonenden en de natuur) niet. Immers wordt ook verduurzaming op deze manier tegengegaan. 
Vooral als varkenshouders in de toekomst hun bedrijf willen veranderen en/of wijzigen of daartoe een 
vergunning hebben aangevraagd waarop nog niet is beslist, zijn de financiële gevolgen van de door u 
voorgestelde wijzigingen niet te overzien. Aansprakelijkstellingen van uw overheid door 
varkenshouders liggen dan ook in de lijn der verwachting.  
 
Mocht de forse aanscherping doorgaan, dan heeft deze grote gevolgen voor de verdere 
verduurzaming van varkensbedrijven, nu en in de toekomst. Gelet op de enorme impact van de door u 
voorgestelde wijzigingen hebben wij onze krachten gebundeld. 
 
In Nederland worden ongeveer 1200 gecombineerde luchtwassers toegepast. Varkenshouders willen 
overlast naar de omgeving zoveel mogelijk voorkomen. Daarom is de afgelopen jaren mede op 
verzoek van overheden (ondersteund door subsidies) fors geïnvesteerd in combi-luchtwassers. De 
reductiepercentages zijn vastgesteld door de overheid en de TacRav op basis van metingen van 
ammoniak en Duitse metingen van geur. Op basis van de emissies zoals vastgesteld via de Regeling 
geurhinder en veehouderij (Rgv) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) hebben 
varkenshouders geïnvesteerd in gecombineerde luchtwassers. Door het volgen van deze systematiek 
is de overheid zelf verantwoordelijk voor de problematiek die nu is ontstaan.  
 
Op dit moment staat een groot aantal vergunningaanvragen in de ijskast. Voor varkenshouders die al 
jaren bezig zijn met hun vergunningsprocedures en hier veel tijd en geld in hebben geïnvesteerd is dit 
een financiële strop. 
 
Bij de resultaten van de onderzoeken van Wageningen UR die aan de basis van uw besluitvorming 
liggen, zijn kanttekeningen te plaatsen. Dit onderzoek biedt onvoldoende wetenschappelijk 
fundament voor een aanscherping van de normen met zulke drastische gevolgen voor de sector. Wij 
benadrukken dat gecombineerde luchtwassers, mits goed uitgevoerd en onderhouden het rendement 
kunnen behalen wat ze moeten halen. Dáár ligt dus de oplossing en uitdrukkelijk niet in het verlagen 
van de geurreductiepercentages. 
Wij verzoeken u de consultatie aan te houden, nader onderzoek in te stellen en met de sector in 
overleg te treden.  

 
De insteek van ondergetekende partijen is om een gezamenlijk gedragen plan te maken hoe 
luchtwassers die hogere rendementen halen, beloond kunnen worden door bijvoorbeeld aanpassing 
van de BWL-beschrijving, het meten van de feitelijke geuruitstoot, de introductie van een 
proefstalstatus voor geur en een beter werkend certificerend systeem.  
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Wij ondersteunen een (integrale) aanpak van emissies bij de bron. Daarnaast onderschrijven wij het 
belang van het toepassen van gecombineerde luchtwassystemen voor een duurzame en vitale sector.  
 
Mocht u het huidige voorstel tot aanscherping van de geuremissiefactoren doorzetten en niet met de 
sector in gesprek treden, dan overwegen wij om juridische stappen te zetten.  
 
Bijgaand treft u een uitgebreide toelichting op onze reactie aan.  
 
Wij zien uw reactie met zeer veel belangstelling tegemoet! 
 
Hoogachtend, 

  

   

   

  
 
 
Bijlage: toelichting 

 


