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Provinciale Statenfractie Noord-Brabant 
Statenvragen 
 
 
Sint-Michielsgestel, 2 augustus 2013 
 
Betreft: Brabantse toezichtsaanpak luchtwassers 
 
 
Geacht college, 
 
In april 2013 is het “Rapport: resultaten Brabantbrede toezichtsaanpak 
luchtwassers 2011-2012” verschenen. Dit was voor de D66-
gemeenteraadsfractie in Uden reden om vragen aan het college van 
Uden te stellen. De gemeente Uden geeft aan dat er in werkelijkheid 
geen 25 maar 19 bedrijven met een luchtwasser actief zijn. Ze geeft 
verschillende omstandigheden waarom zes vergunde luchtwassers niet 
zijn gerealiseerd. De antwoorden op deze vragen komen voor ons niet 
overeen met het beeld dat bovengenoemde rapportage geeft. Bij ons 
ontstaat het beeld dat er minder luchtwassers zijn gerealiseerd dan er is 
gerapporteerd. Bovendien lijkt dat hier niet op wordt gecontroleerd of 
over wordt gerapporteerd.  
Dit zou ertoe kunnen leiden dat de ammoniakuitstoot uit de intensieve 
veehouderij hoger blijft dan nu wordt berekend. Ammoniak heeft 
negatieve gevolgen voor de omgeving en de natuur. Daarom willen wij 
duidelijkheid over de wijze van rapporteren en controleren. Wij hebben 
de volgende vragen aan het college:  
 

1. Waarom is in het “Rapport: resultaten Brabantbrede 
toezichtsaanpak luchtwassers 2011-2012” niet is vermeld dat 
100% controle blijkbaar onmogelijk is, omdat niet alle vergunde 
luchtwassers zijn gerealiseerd? 

2. In welke mate verwacht u dat in andere Brabantse gemeenten 
een vergelijkbare situatie van ‘niet controleerbare luchtwassers· 
voorkomt? 

3. Bent u bereid om de andere Brabantse gemeenten te vragen in 
beeld te brengen hoeveel van de vergunde luchtwassers niet 
gerealiseerd zijn en waarom deze niet gerealiseerd zijn? Zo nee, 
waarom niet? 

4. Graag ontvangen wij uitleg van de effecten van wel vergunde, 
maar niet gerealiseerde luchtwassers op de berekening van de 
ammoniakemissie. 

5. In welke situaties is het niet realiseren van een vergunde 
luchtwasser legaal? Graag ontvangen wij hier een uitleg bij. 

6. De gemeente Uden noemt de volgende omstandigheden waarom 
luchtwassers niet gerealiseerd zijn: “Zo is het voor bedrijven 



      
Postbus 90151 5200 MC ’s-Hertogenbosch T: 073-6812173 E: d66@brabant.nl 

www.d66noordbrabant.nl  www.marusjkalestrade.nl 

moeilijker geworden om een financiering rond te krijgen. Verder 
is voor agrarische bedrijven in 2009 een gedoogbeleid (plan van 
aanpak ammoniak) opgesteld. Bedrijven werden hierin verplicht 
om een vergunning aan te vragen. Daarna is het gedoogbeleid 
verruimd en sinds 1 januari 2013 kunnen bedrijven een 
zogenaamde stoppersverklaring indienen. Bedrijven mogen dan 
op een door het ministerie aangegeven andere wijze aan hun 
verplichtingen voldoen. Bijvoorbeeld door het minder houden van 
dieren of het treffen van tijdelijke eenvoudige maatregelen 
waaronder voermaatregelen. Daarnaast is bij het grootste 
gedeelte van de agrarische bedrijven op 1 januari 2013 de 
vergunningplicht niet meer van toepassing en vallen zij 
rechtstreeks onder de meldingsplicht van de algemene regels van 
het Activiteitenbesluit. Het is voor bedrijven dus makkelijker 
gemaakt om over te schakelen. ” Sommige argumenten komen 
ons ronduit merkwaardig voor, zoals ‘het lastig rond kunnen 
krijgen van de financiering’. Graag vernemen wij per genoemde 
omstandigheid of dit feitelijk leidt tot een overtreding of niet en 
waarom. 

 
Wij zien uw antwoord graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Anne-Marie Spierings     Marusjka Lestrade 
06-53561341  
www.twitter.com/AnneMarieD66 
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Bij brief van 2 augustus 2013, ingekomen op 2 augustus 2013, heeft u namens 

de D66 fractie op grond van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten 

schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Waarom is in het "Rapport: resultaten Brabantbrede toezichtsaanpak luchtwassers 2011-

2012" niet is vermeld dat 100% controle blijkbaar onmogelijk is, omdat niet alle 

vergunde luchtwassers zijn gerealiseerd? 

Antwoord:  

Het toezicht was gepland voor alle inrichtingen waar op dat moment ten minste 

één luchtwasser in de vergunning was opgenomen. Hierop was 100% controle 

mogelijk. Uiteraard kan uit de controle blijken dat een luchtwasser niet is 

gerealiseerd. Het daadwerkelijk aantal gecontroleerde inrichtingen was minder 

dan gepland. De gerapporteerde naleving heeft betrekking op alle 

gecontroleerde inrichtingen. 

De provincie heeft 100% van de geplande controles uitgevoerd. Diverse 

gemeenten hebben hun planning niet gerealiseerd. De redenen hiervoor 

hebben wij niet onderzocht. Overigens hebben wij vanuit onze regierol en de 

IBT-rol inmiddels de desbetreffende gemeenten hierop aangesproken. Hierover 

zullen wij te zijner tijd de Statencommissie berichten. 
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2. In welke mate verwacht u dat in andere Brabantse gemeenten een vergelijkbare situatie van 

‘niet controleerbare luchtwassers· voorkomt? 

Antwoord:  

Zoals hiervoor aangegeven waren de controles gericht op inrichtingen met ten 

minste één luchtwasser in de vergunning. Ook bij andere gemeenten kan het 

voorkomen dat een luchtwasser niet is gerealiseerd. De precieze aantallen zijn 

ons niet bekend. 

 

3. Bent u bereid om de andere Brabantse gemeenten te vragen in beeld te brengen hoeveel van 

de vergunde luchtwassers niet gerealiseerd zijn en waarom deze niet gerealiseerd zijn? Zo 

nee, waarom niet? 

Antwoord:  

Nee. Het verzamelen van deze specifieke informatie past niet in het provinciale 

beleid betreffende interbestuurlijk toezicht op gemeenten. Kern van dit beleid is 

‘sober en op afstand’. 
 

Overigens is in het in 2011 en 2012 uitgevoerde toezichtsproject het al dan niet 

aanwezig zijn van een luchtwasser meegenomen in de beoordeling van de 

naleving van zowel de Wabo als de Verordening Stikstof en Natura 2000. 

 

4. Graag ontvangen wij uitleg van de effecten van wel vergunde, maar niet gerealiseerde 

luchtwassers op de berekening van de ammoniakemissie.. 

Antwoord:  

Bij de berekening van de totale ammoniakemissie door de veehouderij gaan wij 

uit van de vergunde emissies. Als een vergunde luchtwasser ontbreekt, zijn er in 

hoofdzaak twee situaties te onderscheiden, namelijk: wel of geen overtreding 

van de toegestane ammoniakemissie. Alleen in een overtredingssituatie zal de 

emissie tijdelijk hoger zijn dan toegestaan. Voor een individuele veehouderij 

kan dit tot circa een factor 20 hoger zijn. Door toepassing van handhaving zal 

de hogere emissies worden teruggebracht tot het vergunde niveau. 

 

Zoals aangegeven in de Statenmededeling van 7 mei 2013 (documentnummer 

3409176) heeft het RIVM in 2012 extra uitgestoten vracht ammoniak als 

gevolg van niet of niet goed werkende luchtwassers becijferd (RIVM 

Briefrapport 609021121/2012). In het rapport staat: ‘Het nationale beeld over 

naleeftekorten bij luchtwassers in de intensieve veehouderij komt ruwweg 

overeen met hetgeen eerder in Noord-Brabant is geconstateerd. Als 

aangenomen wordt dat de resultaten van de eerdere impactanalyse inderdaad 

toepasbaar zijn op nationale schaal, dan betekent dit dat de ammoniakuitstoot 

in 2010 circa 2,5 kiloton hoger was dan tot nu toe berekend.’ 
De grootste dichtheid van luchtwassers bevindt zich in Brabant waardoor daar 

de effecten het grootst zal zijn. 
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5. In welke situaties is het niet realiseren van een vergunde luchtwasser legaal? Graag 

ontvangen wij hier een uitleg bij. 

Antwoord:  

Een afgegeven vergunning voor een luchtwasser geeft het recht om de 

luchtwasser conform die vergunning te realiseren. Dit is dus geen plicht. Als het 

bedrijf op een andere wijze voldoet aan alle regelgeving die toeziet op de 

uitstoot van ammoniak is het legaal om de luchtwasser niet te realiseren. Dit 

kan bijvoorbeeld: 

 door de keuze voor een andere techniek (die dient via een vergunbare 

aanvraag dan wel een melding kenbaar te zijn gemaakt), 

 doordat het aantal dieren niet is uitgebreid of is afgenomen. 

 

6. De gemeente Uden noemt de volgende omstandigheden waarom luchtwassers niet 

gerealiseerd zijn: "Zo is het voor bedrijven moeilijker geworden om een financiering rond te 

krijgen. Verder is voor agrarische bedrijven in 2009 een gedoogbeleid (plan van aanpak 

ammoniak) opgesteld. Bedrijven werden hierin verplicht om een vergunning aan te vragen. 

Daarna is het gedoogbeleid verruimd en sinds 1 januari 2013 kunnen bedrijven een 

zogenaamde stoppersverklaring indienen. Bedrijven mogen dan op een door het ministerie 

aangegeven andere wijze aan hun verplichtingen voldoen. Bijvoorbeeld door het minder 

houden van dieren of het treffen van tijdelijke eenvoudige maatregelen waaronder 

voermaatregelen. Daarnaast is bij het grootste gedeelte van de agrarische bedrijven op 1 

januari 2013 de vergunningplicht niet meer van toepassing en vallen zij rechtstreeks onder 

de meldingsplicht van de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Het is voor bedrijven 

dus makkelijker gemaakt om over te schakelen. " Sommige argumenten komen ons ronduit 

merkwaardig voor, zoals ’het lastig rond kunnen krijgen van de financiering’. Graag 

vernemen wij per genoemde omstandigheid of dit feitelijk leidt tot een overtreding of niet en 

waarom. 

Antwoord:  

Het is de combinatie van feiten en omstandigheden van en op de inrichting die 

bepalen of er sprake is van een overtreding (zie ook het antwoord op vraag 5). 

Wij kunnen dit dan ook alleen op basis van de in uw vraag genoemde 

omstandigheden niet aangeven. Het is aan de gemeente Uden om aan de hand 

van de gegevensverzameling als onderdeel van het toezicht vast te stellen of er 

sprake is van overtreding van wet- en regelgeving. 

 

Overigens werken wij op het gebied van toezicht en handhaving samen met alle 

andere handhavingsbevoegde gezagen in Noord-Brabant. Voor het toezicht op 

de luchtwassers en op de zogenaamde stoppersregeling is in het gezamenlijke 

programma van die handhavingssamenwerking het speerpunt ‘veehouderij en 

verbetering luchtkwaliteit’ opgenomen. Binnen dat speerpunt zijn toezichts-

aanpakken opgesteld waarmee op een eenduidige manier kan worden 

vastgesteld of er sprake is van een overtreding en welke opvolging daarbij past.  
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Wij verwijzen u via de volgende link naar de website van de handhavings-

samenwerking waar deze toezichtsaanpakken staan vermeld. 

 

http://www.handhaveninbrabant.nl/default/Speerpunten/Informatiespeerpu

nten/Speerpuntveehouderijenverbeteringluchtkwaliteit/id_10091002 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Voorzitter,     Secretaris, 
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