
   
 
 

Schriftelijke vragen van de Statenfracties van de PvdA, D66 en GroenLinks  

Betreft: Situatie waterstofsulfide Deurne 

 

`s-Hertogenbosch, 17 april 2013 

 

Geacht college,  
 

Luisteren naar Brabanders, maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkelingen in de veehouderij (2). 

Situatie waterstofsulfide Deurne 

De fracties van PvdA, D66 en GroenLinks hebben vandaag vragen ingediend met betrekking tot de 
situatie LOG Overloon, Crooijmansweg/Oploseweg. Een van de items hierbij is de rol die de provincie 
op zich neemt of zou kunnen nemen in het serieus luisteren naar burgers.  

Onze fracties hebben een vergelijkbare vraag over de situatie met betrekking tot waterstofsulfide in 
Deurne. Recent is een spelend kind onwel geworden door waterstofsulfide dat aanwezig is in 
grondwater dat op een diepte van 17 meter wordt opgepompt. Het waterschap heeft onderzoek 
gedaan naar de samenstelling van het grondwater. Er is echter geen onderzoek gedaan naar de 

herkomst van het waterstofsulfide in het grondwater. Daarover bestaan verschillende theorieën. In 
één van deze theorieën wordt een relatie gelegd met spuiwater uit luchtwassers. Wij hebben 
hierover de volgende vragen: 

1. Bent u het met ons eens dat het voor de maatschappelijke aanvaarding van intensieve 
veehouderij van belang is om de relatie tussen veehouderij, milieu en gezondheid goed 
te kennen en objectief vast te stellen? Zo nee, waarom niet? 

2. Bent u het met ons eens dat, in het geval er grote zorgen bestaan over negatieve 

gevolgen van aspecten van de veehouderij, van belang is om deze aspecten te 
onderzoeken en objectief de gevolgen vast te stellen? Zo nee, waarom niet? 

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot grondwater zitten complex in 
elkaar. Hierdoor lijkt het voor de burger alsof deze van het kastje naar de muur wordt gestuurd. 

1. Bent u het met ons eens dat het voor de Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020 
van belang is om objectief vast te stellen of spuiwater van luchtwassers onder specifieke 
omstandigheden zoals in Deurne kan leiden tot het ontstaan van waterstofsulfide?  

2. Welke rol kan de provincie spelen in het inzichtelijk krijgen van de herkomst van 
waterstofsulfide in het grondwater in Deurne? 
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Beantwoording schriftelijke vragen op grond van het Reglement van Orde 

betreffende vragen de statenfracties D66, PvdA en GroenLinks aan het college 

van GS inzake het voorkomen van waterstofsulfide in opgepompt grondwater te 

Deurne. 

 

 

 

 

Geachte, 
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Datum 

7 mei 2013 

Ons kenmerk 

3401490 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

F.A.H.E. Post  

Directie 

Ecologie 

Telefoon 

(06) 18 30 32 82 

Fax 

(073) 681 76 41 

Bijlage(n) 

- 

E-mail 

FPost@brabant.nl 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik-
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis, 
met de treintaxi en met de 
OV-fiets. 
 

Bij brief van 17 april 2013, ingekomen op18 april 2013, heeft u namens de 

statenfractie van D66, PvdA en GroenLinks op grond van het Reglement van 

Orde voor Provinciale Staten schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 
1. Bent u het met ons eens dat het voor de maatschappelijke aanvaarding van intensieve 
veehouderij van belang is om de relatie tussen veehouderij, milieu en gezondheid goed te kennen 
en objectief vast te stellen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Ja, wij zijn het met u eens. 

 
2. Bent u het met ons eens dat, in het geval er grote zorgen bestaan over negatieve 
gevolgen van aspecten van de veehouderij, van belang is om deze aspecten te 

onderzoeken en objectief de gevolgen vast te stellen? Zo nee, waarom niet? . 

Antwoord: Ja, wij zijn het met u eens. 

 
3. Bent u het met ons eens dat het voor de Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020 
van belang is om objectief vast te stellen of spuiwater van luchtwassers onder specifieke 

omstandigheden zoals in Deurne kan leiden tot het ontstaan van waterstofsulfide? 

Antwoord: Ja, wij zijn het met u eens. 

 
4. Welke rol kan de provincie spelen in het inzichtelijk krijgen van de herkomst van 

waterstofsulfide in het grondwater in Deurne?  
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Datum 

7 mei 2013 

Ons kenmerk 

3401490 

Antwoord: De suggestie dat waterstofsulfide in het opgepompte grondwater 
afkomstig is van spuiwater achten wij zeer onwaarschijnlijk en is meer 
theoretisch van aard dan praktisch waarschijnlijk. 
Na consultatie van deskundigen is geconcludeerd dat er twee voor de 
handliggende oorzaken zijn waardoor er waterstofsulfide in het opgepompte 
grondwater kan worden aangetroffen.  
 
Waterstofsulfide is een stof die bestaat uit waterstof en zwavel. Het is een sterk 
ruikend en giftig in water oplosbaar gas dat de meeste mensen wel kennen als 
de geur van rotte eieren.  
Onder bepaalde condities kunnen bacteriën waterstofsulfide maken, vanuit 
waterstof en zwavel. Deze condities treden in diepere grondlagen op. Twee 
belangrijke bronnen voor zwavel zijn de afbraak van plantaardige resten zoals 
veen en bij de afbraak van pyriet. Pyriet of ijzersulfide is een mineraal dat van 
nature voorkomt in de zandige ondergrond en het bestaat uit ijzer en zwavel. 
Onder normale, natuurlijke omstandigheden kan bij afbraak van pyriet of veen 
de zwavel vrijkomen en uitspoelen naar het grondwater waar omzetting in 
waterstofsulfide kan plaatsvinden.  
In West-Nederland is sulfaatvorming in laagveengebieden een bekend 
verschijnsel. Ter illustratie: op jaarbasis kan zwavel in slootwater in veenpolders 
voor 70% afkomstig zijn uit deze bron 
In Deurne, met een ondergrond van zand en veen, kan sprake zijn van beide 
processen. Normaal gesproken heeft men daar geen weet of last van maar door 
het oppompen van grondwater kan waterstofsulfide aan de oppervlakte komen. 
 
Hoewel wij van mening zijn dat de herkomst van het waterstofsulfide in Deurne 
waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong heeft, constateren wij dat er wel een 
discussie is ontstaan over de veiligheid van spuiwater, afkomstig van 
luchtwassers die bij veehouderijen zijn geïnstalleerd. Dit raakt de relatie tussen 
veehouderij, milieu en gezondheid zoals gememoreerd in de eerste vraag en 
tevens wat de rol van spuiwater hierbij is. Daarom doen wij hierbij de 
toezegging dat wij u in juni een notitie doen toekomen over spuiwater. 
 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Voorzitter,     Secretaris, 
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