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Wijziging Rgv Rav

Geachte heer/mevrouw,
In mei 2018 heeft u een reactie gegeven over de wijziging Regeling ammoniak
veehouderij (Rav)en de Regeling geurhinder veehouderij (Rgv). Hierbij stuur ik u
mijn reactie.
In totaal zijn er ongeveer 450 reacties binnengekomen. Om die reden is het niet
mogelijk om een persoonlijke reactie op uw inbreng te geven.
In bijlage 1 treft u het verslag van de internetconsultatie aan. Hierin zijn alle
opmerkingen samengevat. Vervolgens treft u in bijlage 2 de aangevulde reactie
van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan op de
internetconsultatie. https://www.internetconsultatie.nl
De binnengekomen reacties hebben geleid tot een aantal aanpassingen in de
regelingen. Op basis van het overleg met de Tweede Kamer op 5 juli jl. is besloten
om de Rav en Rgv in de aangepaste vorm te publiceren. Op 19 juli zijn de
regelingen gepubliceerd in de Staatscourant en zijn per 20 juli in werking
getreden.
Op dit moment is een commissie onder leiding van de heer Biesheuvel bezig om
een advies op te stellen hoe met de ontstane situatie om te gaan. In dit najaar zal
ik in overleg met de belangenorganisaties van alle betrokken partijen in overleg
treden hoe de werking van de combiluchtwassers kan worden verbeterd en op
welke punten de regelgeving eventueel moet worden aangepast.
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Meer informatie?
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Dan kunt u contact opnemen met
de Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie, Postbus 20901, 2500
EX, Den Haag.
Hoogachtend,
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DE DIRECTEUR DUURZAME LEEFOMGEVING EN CIRCULAIRE ECONOMIE,

mevr. drs. E.E. de Kleuver
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Bijlage 1
Hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie
Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij en
de Regeling geurhinder en veehouderij (periodieke actualisatie
emissiefactoren voor ammoniak en geur)

Bestuurskern
Directie Duurzame
Leefomgeving & Circulaire
Economie
Datum

Ons kenmerk
IENW/BSK2018/166606

Openbare internetconsultatie van 1 mei tot en met 30 mei 2018
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een periodieke wijziging
voor van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) en de Regeling ammoniak
en veehouderij (Rav). Met de wijziging van de Rgv wil het ministerie de
emissiefactoren voor geur in overeenstemming brengen met de daadwerkelijke
geuremissie van luchtwassystemen in de praktijk. Met de wijziging van de Rav
worden enkele emissiefactoren voor ammoniak geactualiseerd.
De wijziging houdt voor een belangrijk deel verband met een onderzoek naar de
effectiviteit van gecombineerde luchtwassystemen. Bepaalde typen
gecombineerde luchtwassystemen verwijderen minder geur dan gedacht. De
emissiefactoren voor geur worden nu aangepast zodat deze overeenkomen met de
geuremissie van deze luchtwassystemen in de praktijk. Het gaat om de
geuremissiefactoren voor gecombineerde en biologische luchtwassystemen met
hoge reductiepercentages (> 50%). Daarnaast worden enkele
ammoniakemissiefactoren geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe
ontwikkelingen.
De nevengevolgen van de wijziging van de emissiefactoren voor geur zijn:
• Voor veehouderijen met een gecombineerd luchtwassysteem of een biologisch
luchtwassysteem waarvan de geuremissiefactor is verhoogd, zijn er in de
toekomst mogelijk minder uitbreidingsmogelijkheden. Dit geldt voor zowel
bedrijven die deze luchtwassystemen al toepassen als voor bedrijven die deze in
de toekomst willen toepassen.
• Voor bepaalde veehouderijen is overgangsrecht opgenomen. Dit geldt voor niet
vergunningplichtige veehouderijen die al voor de start van de internetconsultatie
een aanvang hebben gemaakt met het oprichten of veranderen van de
veehouderij. Deze veehouderijen mogen tijdelijk nog met de oude (huidige)
emissiefactoren voor geur blijven rekenen.
• Voor omwonenden heeft de wijziging tot gevolg dat wordt voorkomen dat meer
situaties ontstaan waar de geurbelasting feitelijk hoger is dan berekend.
Veehouderijen die onder het overgangsrecht vallen, mogen nog wel met
toepassing van de oude emissiefactoren worden gerealiseerd.
• Voor gemeenten en provincies geldt dat door de wijziging kan worden
voorkomen dat er nog meer overbelaste situaties ontstaan wat betreft geur.
De nevengevolgen van de wijziging van de emissiefactoren voor ammoniak zijn:
• Voor bedrijven geldt dat zij meer mogelijkheden hebben om te kiezen tussen
huisvestingssystemen en daarmee te voldoen aan de emissiewaarden voor
ammoniak.
De internetconsultatie
Op alle onderdelen van de conceptregeling en de toelichting kon worden
gereageerd. Er zijn in totaal circa 450 zienswijzen via internet en per post
binnengekomen. De reacties per post zijn vrijwel uitsluitend afkomstig van
varkenshouders. Een deel hiervan is dubbel ingediend, zodat het totaal aantal
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participanten niet exact kan worden vastgesteld. Van de via internet ingediende
zienswijzen zijn er 86 openbaar. Ruim 85% van de reacties zijn ingediend door of
namens bedrijven in de varkenshouderij, circa 80% hiervan zijn eensluidende
reacties. Hieronder volgt een globaal hoofdlijnenverslag van de meest
voorkomende reacties.
De participanten laten zich al naar gelang hun positie in het maatschappelijk
speelveld in grofweg vier categorieën indelen:
1. Varkenshouders en brancheorganisaties
2. Adviesbureaus en luchtwasserleveranciers
3. Overheden
4. Bewoners en Milieuorganisaties en omwonenden
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1. Varkenshouders en branche-organisaties
De reacties zijn afkomstig van de volgende participanten: Varkenshouders en drie
branche-organisaties (waaronder NMV).
Stimuleringsbeleid Combiluchtwassers
De varkenshouders wijzen erop dat de overheid de varkenshouderij de afgelopen
jaren juist steeds heeft gestimuleerd om te investeren in dure combi
luchtwassers. Zij geven aan dat op basis van de reductiepercentages zoals
vastgesteld via de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) en de Regeling
ammoniak en veehouderij (Rav) varkenshouders investeringen hebben gedaan en
overheden vergunningen hebben verleend.
Oorzaken slechte rendementen combiluchtwassers De varkenshouders zijn van
mening dat combiluchtwassers, mits goed uitgevoerd en onderhouden, het
rendement kunnen behalen wat ze moeten halen, en wijzen erop dat er zijn in de
praktijk genoeg meetresultaten beschikbaar zijn waaruit blijkt dat de rendementen
wél worden gehaald. Zij benadrukken dat zij ervan zijn overtuigd dat de oplossing
bestaat uit ervoor te zorgen dat de rendementen worden gehaald, en niet in het
verhogen van de emissiefactoren.
Kamervragen
De varkenshouders wijzen erop dat er in april Kamervragen gesteld die nog niet
zijn beantwoord, en dat desondanks wel al een ontwerp voor een wijziging van de
Rgv en Rav ter consultatie is gelegd. De varkenshouders stellen dat dit naar hun
mening prematuur en onzorgvuldig is.
Onderzoek
De varkenshouders brengen naar voren dat bij het onderzoek van Wageningen
Lifestock Research meerdere kanttekeningen kunnen worden gemaakt, en
verwijzen hierbij ook naar de Kamervragen die hierover zijn gesteld.
Vergunningaanvraag
De varkenshouders merken op dat als zij in de toekomst hun varkenshouderij
willen veranderen en/of uitbreiden zij wél geconfronteerd met de wijzigingen, en
dat de gehele varkenshouderij moet worden beoordeeld overeenkomstig de
nieuwe geuremissiefactoren. De varkenshouders zijn van mening dat hierdoor de
verhoging van de geuremissiefactoren de geurbelasting van onze varkenshouderij
(op papier) ongeveer zal verdubbelen.
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Emissiefactoren
De varkenshouders stellen dat de emissiereducerende werking van een
luchtwassysteem eerst
moet worden aangetoond voordat dit (of een ander
huisvestingssysteem)
in de regelgeving wordt opgenomen. Tevens stellen zij dat
de rendementen c.q. emissiefactoren, zoals deze in de bijlage bij de Rgv (en Rav)
zijn opgenomen, zijn bemeten en goedgekeurd overeenkomstig een door de
overheid voorgeschreven protocol, en concluderen hieruit dat de rendementen c.q.
emissiefactoren zorgvuldig zijn vastgesteld.
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Reductiepercentages
De varkenshouders geven aan dat bij een verandering en/of uitbreiding van hun
varkenshouderij zij maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat de
bestaande situatie én de verandering en/of uitbreiding in het geheel aan de
geurnorm voldoen. Zij stellen dat dit om meerdere redenen onhaalbaar zou
kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat mogelijk geen toereikende – erkende –
emissiereducerende maatregelen beschikbaar zijn om de geurbelasting zodanig te
reduceren dat deze voldoet aan de geldende geurnorm, of dat dergelijke
maatregelen mogelijk financieel een te zware belasting zouden zijn.
Innovatie en verduurzaming
De varkenshouders stellen dat als een verandering en/of uitbreiding van de
varkenshouderij inderdaad een te zware opgave zou zijn hierdoor ook innovatie en
een verdere verduurzaming van de varkenshouderij zouden worden afgeremd,
terwijl de overheid dat wel steeds meer wenst.
Financiële gevolgen
De varkenshouders geven aan dat zij ook de financiële gevolgen voor hun bedrijf
van de voorgestelde wijziging op dit moment niet kunnen overzien.
Huidige normen behouden
De varkenshouders stellen dat naar hun mening door de overheid thans
onzorgvuldig en ongemotiveerd wordt gehandeld en dat de financiële gevolgen
van de voorgestelde
wijziging voor de varkenshouderij op dit moment niet zijn te
overzien. De varkenshouders geven aan dat indien deze gevolgen in de toekomst
te groot zullen blijken te zijn de overheid hiervoor mogelijk aansprakelijk zal
worden gesteld. De varkenshouders verzoeken de consultatie aan te houden en
met de sector in overleg te treden.
Een brancheorganisatie stelt dat in de voorgestelde aanpassing de geurreductie
van dit systeem van 75% teruggaat naar 30%, geeft aan dit onacceptabel en
voorbarig te vinden, en stelt dat het eerst noodzakelijk is hier fundamenteel
onderzoek naar te doen om geen naar zijn mening onverantwoorde nieuwe
situaties te laten ontstaan.
De NMV geeft aan het teleurstellend te vinden dat de emissienormen zijn
aangepast, en is van mening dat het hier een grote aanpassing van de norm
betreft waarvoor naar zijn mening weinig wetenschappelijke onderbouwing
voorhanden is.
Overgangsrecht
NMV vindt dat er meer rekening gehouden moet worden met overgangsrecht voor
omgevingsvergunningen die in aanvraag zijn.
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Overige systemen
De NMV is tevens van mening dat andere ammoniakverbeterende maatregelen
ook erkend zouden moeten worden als systeem.
2. Adviesbureau’s, brancheorganisaties en luchtwasserleveranciers
De reacties zijn afkomstig van de volgende participanten: Twee
luchtwasserleveranciers en drie adviesbureaus (5)
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Aanpassing normen
Een luchtwasserleverancier is van mening dat de voorgestelde geurreductie van
75% terug naar 30% onacceptabel en voorbarig is, en wijst er hierbij tevens op
dat in de gepubliceerde lijst van nieuwe emissiefactoren fouten staan. De
participant is van mening dat het eerst noodzakelijk is hier fundamenteel
onderzoek naar te doen.
Overgangsrecht
Een adviesbureau is van mening dat de regelmatige wijziging van de
systeembeschrijvingen zorgt voor onduidelijkheid bij
vergunningverlening en
handhaving, mede omdat er bij wijziging van de Regelingen niet is voorzien in
overgangsrecht voor lopende aanvragen of meldingen.
Omgang met luchtwassers
Een luchtwasserleverancier is van mening dat luchtwassers uitstekend werken
voor ammoniak, mits deze goed worden onderhouden en de richtlijnen worden
opgevolgd. De participant stelt voorts dat de overheid duidelijke lijnen heeft
opgesteld en richtlijnhandboeken heeft geschreven, en is van mening dat
fabrikanten weliswaar moreel verantwoordelijk zijn, maar dat het steeds de
exploitant blijft die de finale beslissing neemt.
Een adviesbureau pleit voor een betere informatievoorziening over de wijziging
van de systeembeschrijvingen en de wijze waarop hiermee bij handhaving en
vergunningverlening moet worden
omgegaan. De participant is van mening dat in
eerste instantie gekeken zou moeten worden of een goede werking van deze
luchtwassers
gegarandeerd kan worden door een betere controle en handhaving,
en dat niet het zuiveringsrendement van de wasser bepalend zou moeten zijn,
maar de emissie.
3. Overheden
De reacties zijn afkomstig van de volgende participanten: De provincie NoordBrabant en Kopgroep Transitie Landbouw AFC, twee omgevingsdiensten
waaronder Omgevingsdienst ZO Brabant, twee gemeenten waaronder de
gemeente Nederweert alsmede een regionale uitvoeringsdienst.
Overgangsregeling
De provincie NoordBrabant en Kopgroep Transitie Landbouw AFC stemt ermee in
dat slechts overgangsrecht is opgenomen voor veehouderijen waarvoor geen
omgevingsvergunning
is vereist. De participant wijst erop dat om misverstanden
te voorkomen het aanbeveling verdient om in de toelichting op dit onderscheid in
te gaan en dit te verduidelijken.
Een gemeentelijke uitvoeringsdienst vraagt of kan worden verduidelijkt of Obm
plichtige inrichtingen wel of niet onder de overgangsregeling vallen, en hoe
bevoegd gezag moet omgaan met reeds vergunde inrichtingen waar
gecombineerde luchtwassystemen zijn
vergund.
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Een omgevingsdienst geeft aan het te betreuren dat er geen direct werkende
overgangsregeling is
opgenomen, die zowel de ondernemer (tegen
desinvesteringen) als de buurt (tegen overbelasting) beschermt.
Inhoudelijke opmerkingen
Omgevingsdienst ZO Brabant stelt inhoudelijke vragen en wijst op
onvolkomenheden die naar zijn mening in de voorgestelde aanpassingen staan
van de Rav en Rgv.
De gemeente Nederweert geeft aan op een aantal punten behoefte te hebben aan
aanscherping of aanpassing van de wijzigingen.
Een gemeentelijke uitvoeringsdienst vraagt of er een onderscheid valt te maken
tussen vergunde en opgerichte bedrijven enerzijds en vergunde nog niet
opgerichte bedrijven anderzijds, en of het bij deze laatste groep uitmaakt of al
dan niet begonnen is met oprichten/veranderen.
Een andere gemeente vraagt onder meer in hoeverre aanpassing van geurnormen
op basis van een onderzoek naar de werking van luchtwassers recht doet aan de
vele onderzoeken die al geruime tijd gaande zijn, en wat de voorgestelde wijziging
voor bedrijven betekent in relatie tot de toets aan de Wet natuurbescherming.
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Overige
De provincie NoordBrabant en Kopgroep Transitie Landbouw AFC geven aan het
voornemen om in de Rgv op basis van het onderzoek de emissiefactoren voor
combi luchtwassers gelijk te stellen aan de emissiefactoren voor enkelvoudige
wassers te steunen.
Zij geven tevens aan te willen komen tot veehouderijsystemen waarin de emissie
aan de bron wordt voorkomen, en pleiten ervoor om de Rgv en Rav vaker dan
thans het geval is, te wijzigen zodat nieuwe technieken sneller in de praktijk
toegepast kunnen worden.
Zij stellen dat door de nieuwe emissiefactoren nu meer bedrijven van de 50%
regeling gebruik kunnen maken dan voorheen, omdat veel bedrijven in Noord
Brabant door de berekening met de nieuwe emissiefactoren nu wel boven de
toegestane norm uitkomen waardoor de normoverschrijding langer zal kunnen
blijven voortbestaan dan zij gewenst vinden, en pleiten ervoor de 50% regeling af
te schaffen.
De participanten zijn tevens van mening dat naast de huidige aanpassing van de
regelgeving er ook een plan van aanpak c.q. herstelplan moeten komen voor de
bestaande situaties waarbij alle partijen (ministerie, provincies, gemeenten, sector
en fabrikanten) worden betrokken.
Bewoners- en Milieuorganisaties en omwonenden
De reacties zijn afkomstig van de volgende participanten: Drie
bewonersorganisaties (waaronder burgerwerkgroep Max5odeur mede namens
ruim veertig lokale groepen en organisaties alsmede de Vereniging Westend en
omwonenden in Oisterwijk,) de Brabantse Milieufederatie en een aantal
particuliere omwonenden.
Overgangsregeling
De Brabantse Milieufederatie pleit ervoor het overgangsrecht te beperken.
Burgerwerkgroep Max5odeur stelt dat het een goede zaak is dat er met
uitzondering van situaties die onder het Activiteitenbesluit vallen geen
overgangsrecht komt.
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50/50 regeling
De Brabantse Milieufederatie adviseert de 50/50regeling te schrappen daar als
gevolg van de aanpassing van de emissiefactoren een groter aantal bedrijven dan
nu het geval is de geldende geurnorm zal overschrijden.
Burgerwerkgroep Max5odeur stelt dat in de regeling duidelijk moet zijn
opgenomen dat er geen sprake kan zijn van de toepassing van de 50%regeling.
Een bewonersvereniging geeft aan dat in eerste instantie de LTO aangegeven
heeft dat het opgeven van de 50% regel in de wet Geurhinder en Veehouderij
geen probleem zou zijn, maar dat de veesector en LTO hierop terugkwamen en
vonden dat er geen strengere normen moesten komen.
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Problematiek al langer bekend
Burgerwerkgroep Max5odeur en een bewonersorganisatie stellen dat het al langer
bekend is dat gecombineerde luchtwassers onvoldoende presteren.
Omwonenden stellen dat het onderzoeksrapport bevestigt wat al jaren wordt
ervaren, namelijk meer geuroverlast door combiwassers, en dat het naar hun
mening ook al lang bekend was dat combiluchtwassers disfunctioneren.
Gezondheid en woongenot
Omwonenden stellen dat gezondheid en woongenot hierdoor worden geschaad.
Een bewonersorganisatie geeft aan dat woongenot een grondrecht is, en dat
milieuwetgeving dus de grondrechten van burgers op een ongestoord
woongenot
dient te beschermen, en is van mening dat het exploiteren van een intensieve
veehouderij daarentegen geen grondrecht is en dus minder bescherming verdient.
De participant stelt tevens dat ook de provinciale raad gezondheid van Brabant
bedenkingen heeft tegen een concentratie van meer aantallen vee met
bijbehorende overlast in een reeds dicht bevolkte provincie, en geeft aan dat nu
meer potentieel ziekmakende stoffen zoals geuren ammoniak (secundair fijnstof)
worden uitgestoten door de veeindustrie. De participant adviseert om ook
gezondheidsorganisaties zoals de GGD te betrekken.
Overig
De Brabantse Milieufederatie adviseert onder meer bestaande problemen in de
varkenshouderij zo snel mogelijk aan te pakken, en monitoring en handhaving te
intensiveren.
Burgerwerkgroep Max5odeur is van mening dat herberekeningen noodzakelijk zijn
om de juiste milieuschade vast te stellen. De participant is hiernaast van mening
dat het een goede zaak is dat de nieuwe emissiefactoren per direct worden
ingevoerd, dat de emissiefactoren van negen luchtwassers in overeenstemming
worden gebracht met het feitelijke rendement. Verschillende omwonenden
brengen onder meer naar voren dat steeds meer vergunningen afgegeven zijn op
grond van berekeningen i.p.v. metingen. Gesteld wordt onder meer dat slecht
werkende luchtwassers door de overheid aangepakt moeten worden zoals oude
dieselauto's. Een bewonersorganisatie adviseert omwonenden de veehouderij
aansprakelijk te stellen voor onrechtmatige overlast.
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Bijlage 2
Reactie van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.
Door middel van internetconsultatie is aan eenieder de gelegenheid geboden om
te reageren op een concept van deze regeling. Op de internetconsultatie zijn 181
reacties binnengekomen, waarvan 86 openbaar. Daarnaast zijn bij het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijke reacties binnengekomen. In totaal
gaat het om 450 unieke reacties. Het aantal reacties is een benadering, omdat
gebleken is dat meerdere personen een (gelijkluidende) reactie hebben ingediend.
Ruim 85% van de ontvangen reacties is ingediend door of namens bedrijven in de
varkensveehouderij. Circa 80% hiervan zijn eensluidende reacties. Daarnaast zijn
reacties ontvangen van luchtwasserleveranciers, adviesbureaus voor
vergunningverlening, bewoners en milieuorganisaties, omwonenden van
veehouderijen, overheden en overheidsorganisaties.
De inhoud van de reacties is
betrokken bij de regeling. Gelet op het aantal ontvangen reacties is het niet
mogelijk om in deze toelichting inhoudelijk in te gaan op de individuele
inspraakreacties, maar wordt slechts in hoofdlijnen weergegeven wat de aard van
de reacties was en in hoeverre deze tot aanpassingen van de regeling hebben
geleid.
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De varkenshouders en diverse brancheorganisaties van de veehouderij
(Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Nederlandse Melkveehouders
Vakbond, LTO) brengen naar voren dat bij het onderzoek van de WUR meerdere
kanttekeningen kunnen worden geplaatst en zijn van mening dat dit niet ten
grondslag kan worden gelegd aan de wijziging van de emissiefactoren. Zij vinden
de wijziging voorbarig. Zij zijn van mening dat gecombineerde luchtwassystemen,
mits goed uitgevoerd en onderhouden, het rendement kunnen behalen wat ze
moeten halen, en wijzen erop dat er volgens hen in de praktijk genoeg
meetresultaten beschikbaar zijn waaruit zou blijken dat de rendementen wél
worden gehaald. Zij wijzen op grote nadelige gevolgen voor de
(varkens)veehouderij en benadrukken dat zij ervan overtuigd zijn dat de oplossing
bestaat uit ervoor te zorgen dat de rendementen worden gehaald, en niet in het
verhogen van de emissiefactoren.
Een luchtwasserleverancier is van mening dat luchtwassystemen uitstekend
werken voor ammoniak, mits deze goed worden onderhouden en de richtlijnen
worden opgevolgd. Luchtwasserleveranciers en adviesbureaus voor
vergunningverlening zijn van mening dat de voorgestelde wijziging van de
emissiefactoren voorbarig is en dat in eerste instantie gekeken zou moeten
worden of een goede werking van de luchtwassystemen gegarandeerd kan worden
door een betere controle en handhaving.
In reactie hierop is nader overleg gevoerd met de POV, luchtwasserfabrikanten en
adviesbureaus. Het besluit om de geurreductiepercentages te verlagen is genomen
omdat wetenschappelijk voldoende is aangetoond dat combiluchtwassers in de
praktijk veel minder goed presteren dan waar in de regelgeving van wordt
uitgegaan. Het onderzoek laat ook zien dat de rendementen van de enkelvoudige
wassers correct zijn opgenomen in de regeling. Omdat het werkingsprincipe van
enkelvoudige en combiluchtwassers volgens de onderzoekers sterk op elkaar
lijken, worden de rendementen van de combiluchtwassers gelijkgesteld aan de
enkelvoudige wassers.
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Verder is het besluit tot aanpassing van de emissiefactoren genomen om te
voorkomen dat burgers in de omgeving van veehouderijen met combi
luchtwassers bij uitbreiding en nieuwvestiging van bedrijven nog langer aan een
hogere geurbelasting worden blootgesteld.
In de kamerbrief van 3 april jl. heeft de Staatssecretaris de instelling van een
commissie aangekondigd voor het doen van aanbevelingen voor de verlichting van
overmatige geurhinder van omwonenden door de nabijheid van veehouderijen.
Deze commissie is ook verzocht in te gaan op de inspraakreactie van de POV. En
daarbij in het bijzonder te adviseren over de passage in de brief over
verduurzaming en met voorstellen te komen om eventuele belemmeringen hierbij
weg te nemen.
De POV heeft verder toegezegd met een plan van aanpak te zullen komen dat het
mogelijk moet maken om tot differentiatie van rendementen van verschillende
luchtwassystemen in de Rgv te kunnen komen. Het waarborgen van de
rendementen is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
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Van de zijde van de overheid en overheidsorganisaties zijn reacties ontvangen van
de provincie NoordBrabant en de Kopgroep Transitie Landbouw AFC, drie
omgevingsdiensten, twee gemeenten, alsmede een regionale uitvoeringsdienst.
De provincie NoordBrabant en Kopgroep Transitie Landbouw AFC geven aan het
voornemen tot aanpassing van de emissiefactoren te steunen en pleiten ervoor
snel duidelijkheid te verschaffen voor gemeenten, omwonenden en ondernemers.
Zij kunnen zich erin vinden dat slechts overgangsrecht is opgenomen voor
veehouderijen waarvoor geen omgevingsvergunning milieu is vereist. De provincie
NoordBrabant en gemeentelijke uitvoeringsdienst wijzen erop dat om
misverstanden te voorkomen in de toelichting verduidelijkt moet worden welke
inrichtingen wel of niet onder de overgangsregeling vallen, en hoe het bevoegd
gezag moet omgaan met reeds vergunde inrichtingen waar gecombineerde
luchtwassystemen zijn vergund. Zij vragen aandacht voor bestaande situaties.
De reacties van overheden en overheidsorganisaties ondersteunen de regeling. In
reactie op de opmerkingen over het overgangsrecht is in de toelichting
verduidelijkt dat het overgangsrecht alleen geldt voor bedrijven waarvoor geen
omgevingsvergunning milieu als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de
Wabo is vereist. Dit zijn de bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, maar
die in de meeste gevallen wel een OBM nodig hebben.
Daarnaast zijn reacties ontvangen van drie bewonersorganisaties (waaronder
burgerwerkgroep Max5odeur mede namens ruim veertig lokale groepen en
organisaties alsmede de Vereniging Westend en omwonenden in Oisterwijk), de
Brabantse Milieufederatie en een aantal particuliere omwonenden.
Deze partijen geven aan dat het wat hen betreft al langer duidelijk is dat
gecombineerde luchtwassystemen onvoldoende presteren en dat het
onderzoeksrapport bevestigt wat al jaren wordt ervaren, namelijk meer
geuroverlast door gecombineerde luchtwassystemen. Omwonenden stellen dat
gezondheid en woongenot hierdoor worden geschaad. De partijen zijn van mening
dat de nieuwe emissiefactoren zo snel mogelijk moeten worden ingevoerd en dat
het overgangsrecht moet worden beperkt tot situaties die onder het
Activiteitenbesluit vallen. Zij geven aan dat de rijksoverheid een grote
verantwoordelijkheid draagt voor de bestaande situaties en vragen om een plan
van aanpak.
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In de brief aan de Kamer van 3 april jl. worden de ernst en de impact van de
resultaten van het onderzoek onderkend. Er worden in deze brief daarom diverse
maatregelen aangekondigd. Een daarvan is de instelling van een commissie die
onderzoekt welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn ten behoeve van
omwonenden in gebieden waar de geurnorm wordt overschreden. Inmiddels is
hiervoor een opdracht aan de commissie Geurhinder Veehouderij verstrekt.
Omwonenden, veehouders, gemeenten en andere belanghebbenden zullen worden
betrokken bij de uitvoering van de opdracht. Tevens is de Commissie gevraagd om
een bijdrage te leveren aan een robuust geurbeleid op de langere termijn.
Verschillende partijen hebben daarnaast gewezen op enkele onvolkomenheden in
de voorgestelde aanpassingen van de Rav en Rgv. Deze zijn hersteld.
Ook wordt van diverse kanten gepleit voor een snellere wijziging van de Rav en
Rgv zodat nieuwe technieken ook sneller in de praktijk kunnen worden toegepast.
Daarnaast wordt aangegeven dat de regelmatige wijziging van de
systeembeschrijvingen voor onduidelijkheden zorgt bij vergunningverlening en
handhaving en dat een betere informatievoorziening over de wijziging van de
systeembeschrijvingen nodig is. Deze signalen worden betrokken bij toekomstige
wijzigingen van de Rav en Rgv.
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Door verschillende partijen is daarnaast gepleit voor aanpassing van de zogeheten
50% regeling. Deze regeling is vastgelegd in de Wet geurhinder en veehouderij en
valt buiten het bestek van deze regeling.
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