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Betreft: zienswijze op gebiedsvisie wet geurhinder en veehouderij 2020

Geachte bestuurders,
Onlangs heeft u de geurgebiedsvisie ter inzage gelegd waarop reacties kunnen worden gegeven tot 7 mei.
Tot onze grote schrik moeten wij bij het doornemen van deze gebiedsvisie tot de conclusie komen dat er
volledig los van de landelijke doelstellingen beleid wordt ontwikkeld. Dit waar dit in afstemming met het
landelijke beleid en integraal zou moeten worden verondersteld en vormgegeven. De decentralisatie van
beleid en het plaatsen van verantwoordelijkheden bij lagere overheden zal ondernemers aantrekken,
zoals het NGB, maar anderen doen besluiten elders hun heil te zoeken. In dit rapport denkt u oplossingen
te bieden door technieken toe te passen die er eenvoudigweg niet zijn en handelt u strijdig met adviezen
van landelijke GGD en provinciaal en landelijk streven naar een verbetering van de luchtkwaliteit. Het
leefklimaat in het buitengebied is nu immers op vele locaties matig tot zeer slecht en de voorstellen
bieden geen zicht op verbetering. Lokaal is dit zo ernstig dat gesproken kan worden van grove
bestuurlijke nalatigheid.
Tevens vormen de huidige problemen met het coronavirus, dat als zoönose van dier op mensen is
overgedragen, en de daaruit voortkomende pandemie adequate aanpassing als het gaat om veehouderij.
Mindere luchtkwaliteit in onze regio lijkt mensen extra vatbaar te maken voor corona infectie. Aandacht
voor de gezondheid van mens, dier en natuur zou voor de hand liggen. Dit kan duurzaam geregeld
kunnen worden in deze geurvisie.
Als gevolg van de corona crisis zal een economische crisis ontstaan die noopt tot het integraal oplossen
van vele actuele problemen. De Netto Maatschappelijke Toegevoegde Waarde van de intensieve
veehouderij is zwaar negatief. Dit is ook een gegronde reden om deze sector niet te faciliteren en
stimuleren. De 50 % regeling bij minder ammoniakuitstoot en moet van de baan. In onze gemeente zijn
slechts enkele vleesfabrikanten gehuisvest. Het klimaatprobleem en de stikstofproblematiek kunnen
deels worden opgelost door de veestapel te verkleinen. Bedrijven worden nu opgekocht op vrijwillige
basis. Tevens zal de mestproblematiek door deze opkoop, met inname van rechten, kleiner worden,
evenals het fijnstof- en stankprobleem. Er is onderzoek gedaan en een geurvisie gepubliceerd door de
Limburgse Natuur- en Milieufederatie. Door de veehouderij naar biologische bedrijfsvoering om te
vormen kan de stikstofcrisis worden opgelost en tevens levert dit landelijk een miljard per jaar op volgens
onderzoek van Ecorys. U stelt daarentegen voor om beleid te ontwikkelen dat in hoofdlijnen dient om de
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intensieve kippen- en varkenshouderijen in het buitengebied te gerieven. Dit door in het gehele
buitengebied een hoge geurgrens toe te staan. De tegenstelling van de bebouwde kom en het
buitengebied worden dermate hoog dat bewoners van het buitengebied tweederangsburgers worden.
Daarbij neemt u een theoretische grens aan van de lage en de hoge geur gebieden. In het rapport van
Pouderoyen wordt aangegeven dat geurberekeningen een grote onzekerheidsfactor kennen.
Aangezien ons land een in hoofdzaak (rond 65%) zuidwestelijke wind kent lijkt het ons zeer de vraag of u
deze waarden hard kunt maken. Tenzij er een stolp met klimaatbeheersing over alle bebouwde kommen
gebouwd gaat worden. Gaat u dat regelen en gaan de veehouders dat betalen?
Na deze wat algemene zaken de reactie op deze visie.
De visie is opgetuigd voor ongeveer 310 bedrijven in het buitengebied. Daarvan zijn ongeveer 130
intensieve kippen- en in hoofdzaak varkensbedrijven. Vooral deze laatste geven in enkele gevallen
problemen door tot 35 en zelfs 50 Ou stank te veroorzaken. Het zou voor de hand liggen op deze
bedrijven te handhaven. Zij voldoen immers niet aan de regelgeving. Legalisering is een fout signaal. Ook
als de bedrijven hebben geïnvesteerd in zogenaamde combiwassers, die achteraf niet blijken te voldoen
om welke reden dan ook, is het de verantwoordelijkheid van de installateurs en ondernemers om aan de
regelgeving te voldoen als het gaat om de ammoniak- en geur- en stofuitstoot. Alle toegepaste
technieken die de afgelopen decennia de problemen in de intensieve veehouderij zouden oplossen
hebben telkenmale geleid tot weer nieuwe problemen. Denk aan breivoedering, mestverwerking,
mestinjectie, stalsystemen en de gecombineerde luchtwassers. Wat later sjoemelluchtwassers bleken. De
50 % regeling leidde op deze manier tot meer stank en fijnstof, door toename van de dierenaantallen.
Ook met mestprobleem wordt nog groter.
In het betreffende buitengebied reizen, werken en leven tienduizenden mensen die ook een gezond
werk- en leefklimaat behoeven. Het ligt voor de hand de geurnorm te verlagen naar 5 Ou en maximaal 8
Ou cumulatief. Bedrijven die overmatig geur produceren moeten maatregelen nemen om aan die norm
te voldoen. Gezondheid van werknemers en bewoners en psychisch welbevinden staan op het spel.
Milieu Centraal, RIVM, Maastricht University en Bredenrode in opdracht van de GGD Rivierenland,
hebben hier al vanaf 2004 onderzoeken naar gedaan. Kunnen bedrijven niet voldoen aan de geldende
regelgeving dan is de consequentie dat de vergunning wordt ingetrokken. In dit opzicht leggen wij ook
een verband met de Gezondste Regio 2025, een initiatief dat u toch niet voor de bühne in het leven heeft
geroepen?
Ook de belangrijke recreatieve sector zal problemen gaan ondervinden van de hoge geurnormen in het
buitengebied. Toverland, De Schatberg, Loohorst, Meerdal, de talloze campings en
horecaondernemingen alsmede distributiecentra, handelsbedrijven, vollegronds bedrijven,
glastuinbouwbedrijven, bessentelers, kortom alle in het buitengebied gevestigde ondernemingen hebben
geen recht van spreken meer als enkel de veehouderij zich kan en mag ontwikkelen. Hoogwaardige
bedrijven zullen van vestiging in Horst aan de Maas afzien door de hoge geuroverlast en slecht
leefklimaat voor hun werknemers.
Andere bedrijven die ook overlast geven zoals Monaghan compost, Horst Compost, Walkro,
mestverwerkers en biovergisters zoals het NGB, Hagens, Willems, bioraffinage van RMS lijken niet
meegenomen in de visie. Dit geldt ook voor illegale activiteiten als het uitzweten in de buitenlucht van
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champignoncompost en de aanvoer en het lossen en opslaan van mest in de open lucht. Ook de
groenverwerking en compostering lijkt niet opgevoerd.
Veel inwoners van onze gemeente hebben huisdieren of een hobby die met dieren te maken heeft. In
totaliteit dragen deze bij aan overlast voor de omgeving. Dit zit niet in de berekeningen en pleit voor 5
Ou. Ook het hippische centrum Equestrian in Kronenberg draagt bij door met name de grote
evenementen waarbij paarden uit alle windstreken worden gepresenteerd. Om dit te continueren
verdient het aanbeveling minder vleesindustrie te faciliteren in onze gemeente.
De consument vraagt meer en meer naar diervriendelijk en milieuvriendelijk geproduceerd vlees. Dit zal
gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering in de veehouderij. Naast biologische varkens en kippen zullen er
meer vrije-uitloopstallen voor kippen en scharrelvarkens gehouden gaan worden. Dit gaat echter gepaard
met relatief meer ammoniak-, stank- en stofuitstoot per dierplaats. Op deze manier zullen de bedrijven
minder dieren kunnen houden omdat lokaal voer en afzet veel arbeid vragen. De uitdaging en het
vakmanschap maakt deze ondernemers tot maatschappelijk geaccepteerde veehouders. Hun bedrijven
zijn kleiner en grondgebonden.
De extensieve veehouders, akker-, tuinbouw en plantenteelt in de regio bemesten hun landerijen veelal
met drijfmest. Deze mestaanwending gaat gepaard met veel ammoniakuitstoot, stof en stank. Dit dient
meegenomen te worden. Ook de verwerking en transport van het rioolstelsel dient meegenomen te
worden.
In het beoogde gebied waarvoor de visie is geschreven wonen naast de bewoners ook recreanten en
worden vele duizenden arbeidsmigranten gehuisvest bij agrariërs en op speciaal daarvoor ingerichte
locaties. Deze worden allemaal gedegradeerd tot tweederangsburger. Zij worden op grond van hun
woonplaats gediscrimineerd door hun allemaal bloot te stellen aan de hoge geurnorm. De verplichte
vermelding en berekening van cumulatieve geurnormen bij nieuwe vergunningaanvragen voor intensieve
veehouders biedt geen soelaas ter verbetering van het leefmilieu. Er wordt immers sec naar die
vergunning gekeken en er wordt door de initiatiefnemers toegerekend naar de maximale norm.
Wij geven u door inbreng van deze kennis de mogelijkheid om aanpassingen toe te passen in het belang
van alle inwoners van Horst aan de Maas. Wilt u meer informatie dan verwijzen wij daarvoor naar de
websites van Behoud de Paes , werkgroep Max5 odeur en vereniging Behoud de Parel.
In de hoop dat u werk maakt van een beter milieu en leefklimaat.
Met vriendelijke groeten,

André Vollenberg
Namens vereniging Behoud de Parel
Burgerwerkgroep Max5odeur
Cc: raadsleden en pers
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