Aan:

College van Gedeputeerde Staten provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Heerlen, 18 maart 2019
Schriftelijke vragen over Meetproject luchtkwaliteit en stank in Venray

Geacht College,
Blijkens een bericht van de gemeente Venray1 gaat in die gemeente een meetproject van start “waarbij
boeren en burgers een jaar lang de luchtkwaliteit meten”. Ze worden daarbij geholpen door de gemeente,
het RIVM en ook de provincie Limburg. Het zou o.a. gaan om het meten van fijn stof en ammoniak. Blijkens
de betrokken LLTB-vertegenwoordiger zouden de resultaten gebruikt kunnen worden bij het “dagelijks
bedrijfsmanagement”.
1) Hoeveel financiële steun van de provincie ontvangt het meetproject in Venray?
2) Waarom wordt in Venray een project opgestart, terwijl blijkens de jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit
van het RIVM (Monitoringsrapportage NSL 2018) de grootste (bijna-) overschrijdingen voor fijn stof
nog steeds plaats vinden in de gemeentes Nederweert, Peel en Maas en Weert?
3) Bij de vergunningverlening zijn voor fijnstof de zgn. GCN-kaarten van het RIVM maatgevend,
gebaseerd op een wettelijk vastgestelde systematiek van modellen, berekeningen en vastgestelde
meetpunten. Ook voor ammoniak zijn er wettelijk vastgestelde methoden. Kunnen de meetresultaten
van het project in Venray wel gebruikt worden om vergunningvoorschriften van bestaande bedrijven
aan te passen?
4) Is het in het algemeen goed mogelijk om, zonder significante investeringen, via maatregelen in de
sfeer van het dagelijks bedrijfsmanagement fijnstof en ammoniakemissies terug te dringen? Zo ja,
waarom worden die maatregelen niet nu al voorgeschreven?
5) De betrokken burgers hebben aangegeven juist behoefte te hebben aan meting van geuremissies,
terwijl dat, zo heeft het RIVM verklaard, technisch nog niet mogelijk is en alleen indicatief door een
telefoonapp. Duidelijk is dat vergunningen op basis hiervan niet kunnen worden aangepast, terwijl er
bij burgers wel verwachtingen worden gewekt. Welke concrete praktijkvoorbeelden zijn er dat het
dagelijks bedrijfsmanagement hierop blijvend is aangepast tot tevredenheid van de omgeving?
6) GS hebben aangekondigd “keukentafelgesprekken” te gaan voeren met agrariërs in geuroverlastgebieden over stoppen op vrijwillige basis, en geld uit trekken om stoppende bedrijven af te
kopen. Om hoeveel geld gaat het, ten laste van welk voor 2019 door de Staten toegekend budget?
Worden Provinciale Staten hierbij nog betrokken?
7) Worden bij de afkoop dan ook dier- en geurrechten opgekocht, of blijft het mogelijk dat door
uitbreiding van bestaande bedrijven of nieuwvestiging de geuroverlast na afkoop alsnog toeneemt?
Gaarne beantwoording van de vragen binnen de daarvoor geldende termijn,
Met vriendelijke groet,
Pascale Plusquin
Partij voor de Dieren
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https://www.venray.nl/boeren-en-buren-van-start.
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