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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake strengere

regels veehouderijen

Geachte heer Kuipers en heer Nijmeijer,

Op 20 mei 2015 ontvingen wij uw schriftelijke vragen over strengere regels veehoude-

rijen.
Uw vragen, op basis van artikel 41 Reglement van orde, beantwoorden wij als volgt.

Vraao 1

ls er in Drenthe sprake van geuroverlast door veehouderijen?

Antwoord 1

Als provincie houden wij geen provinciaal overzicht bii in hoeverre er geur-

overlast door veehouderiien wordt gemeld bii gemeenten in Drenthe. Sinds

1 januari 2014 worden (geur)klachten die biide gemeenten in Drenthe worden

gemeld, afgehandeld door de RUD Drenthe. Een tiental van de geregistreerde

klachten dre srnds 1 januari 2014 door de RUD voor de gemeenten ziin afge-

handeld, had betrekking op geuroverlast ten gevolge van de veehouderii. De-

ze hadden echter met name betrekking op een vergister of de opslag van

mest of het uitrijden daarvan en niet op de stallen.
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Yraaq2
ls er in Drenthe een toename van het aantal vergunningaanvragen voor bedrijfsuit-

breiding waar te nemen?

Antwoord 2
Het aantal vergunningaanvragen voor bedriifsuitbreiding heeft, vooral voor de

melkveehouderij, een toename laten zien.

Vraao 3

Bent u voornemens de Drentse gemeenten aan te sporen tot het instellen van een

vergunningstop of de lokale geurnormen alvast aan te scherpen?

Antwoord 3
Nee. Wij zijn niet voornemens om Drentse gemeenten aan te sporen tot het

instellen van een vergunningstop of de lokale geurnormen alvast aan te

scherpen.

Vraaq 4

Zijn er gemeenten die reeds dergelijke maatregelen hebben genomen?

Antwoord 4
Wij houden geen provinciaal overzicht bii of dergeliike maatregelen door ge-

meenten zijn genomen. Voor zover ons bekend ziin er geen gemeenten die

een vergunningstop hebben ingesteld of de lokale geurnormen hebben inge-

ste/d.

Vraao 5
Ziet u een rol voor de provincie om voor te sorteren op de nieuwe landelijke regels?

Antwoord 5
Nee. De evaluatie en eventuele herziening/aanpassing van de Wet geurhinder

en veehouderij is een verantwoordelijkheid van het Riik en het Ministerie van

lnfrastructuur en Milieu. Een door de Sfaafssecretaris van l&M ingestelde

werkgroep, waarin onder andere afgevaardigden van burgergroeperingen,

milieufederaties, GGD en LTO vertegenwoordigd ziin, evalueert op dit mo-

ment de geurregels.



VraagÞ
Wat is uw standpunt ten opzichte van het invoeren van provinciale geurnor:men?



Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe, 

De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO, inzake strengere regels 
veehouderijen 

Assen, 20 mei 2015, 

Geachte heer Tichelaar, 

Op 11 mei 2015 stond in Trouw het artikel "GGD vreest hausse aan veestallen". Daarin 
wordt aangegeven dat Staatssecretaris Wilma Mansveld van infrastructuur en milieu de 
geurregels voor veeboeren wil aanpassen, omdat de overlast door veehouderijen veel 
groter is dan gedacht.  

De rekenmethode waarmee overlast door nieuwe boerenbedrijven of uitbreidingen van 
bestaande bedrijven wordt berekend deugt niet, zo blijkt volgens Trouw uit onderzoek 
van onder andere de GGD. Eind dit jaar wil Mansveld hierover advies van een werkgroep. 
Tot die tijd blijven de oude regels van kracht. 

De GGD's in Brabant en Noord-Limburg roepen gemeenten per brief op alvast een 
voorschot te nemen op de wijzigingen. Zij hebben volgens de GGD de vrijheid om een 
vergunning-stop in te stellen, of de lokale geurnormen alvast aan te scherpen. 

De Omgevingsvisie Drenthe stelt: "De belangrijkste veroorzakers van geurhinder zijn de 
landbouw en de industrie. Het beheersen van de geurhinder van de landbouw is geregeld 
in de Wet geurhinder en veehouderij, en valt onder de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid. De geuroverlast van bedrijven wordt gereguleerd met de 
omgevingsvergunning." Het is wél een provinciale wens de niet-grondgebonden 
landbouw slechts beperkt laten groeien. 

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten: 
I. Is er in Drenthe sprake van geuroverlast door veehouderijen? 
II. Is er in Drenthe een toename van het aantal vergunningaanvragen voor 

bedrijfsuitbreiding waar te nemen? 
III. Bent u voornemens de Drentse gemeenten aan te sporen tot het instellen van een 

vergunning-stop, of de lokale geurnormen alvast aan te scherpen? 
IV. Zijn er gemeenten die reeds dergelijke maatregelen hebben genomen? 
V. Ziet u een rol voor de provincie om voor te sorteren op de nieuwe landelijke regels? 
VI. Wat is uw standpunt ten opzichte van het invoeren van provinciale geurnormen? 

Namens de fractie van GroenLinks, 

Hans Kuipers 
Henk Nijmeijer 

Bijlage (1): "GGD vreest hausse aan veestallen", Trouw, 11 mei 2015 



GGD vreest hausse aan veestallen 
MARTEN VAN DE WIER − 11/05/15, 01:33 

Boeren zouden nog snel uitbreiden voor strengere geurregels ingaan. 'Een gevaar voor 
de gezondheid.' 

De GGD waarschuwt dat boeren massaal hun bedrijf zullen uitbreiden voordat nieuwe, 
strengere geurregels ingaan. Vooral in overbelaste gebieden zoals Oost-Brabant en 
Noord-Limburg kan dat tot ongewenste groei van de sector en gevaren voor de 
gezondheid leiden. Ook de Brabantse Milieufederatie vreest een hausse van 
vergunningsaanvragen bij de gemeenten door boeren die nog snel willen profiteren van 
het oude systeem. 

Staatssecretaris Wilma Mansveld van infrastructuur en milieu wil de geurregels voor 
veeboeren aanpassen, omdat de overlast door veehouderijen veel groter is dan gedacht. 
De rekenmethode waarmee overlast door nieuwe boerenbedrijven of uitbreidingen van 
bestaande bedrijven wordt berekend, deugt niet, zo blijkt uit onderzoek van onder 
andere de GGD. Eind dit jaar wil Mansveld hierover advies van een werkgroep. Tot die 
tijd blijven de oude regels van kracht. 

De GGD's in Brabant en Noord-Limburg roepen gemeenten per brief op alvast een 
voorschot te nemen op de wijzigingen. Zij hebben volgens de GGD de vrijheid om een 
vergunning-stop in te stellen, of de lokale geurnormen alvast aan te scherpen. "Ons 
onderzoek laat zien dat het hinderniveau nu wordt onderschat. Gemeenten staan meer 
hinder toe dan ze zelf willen. Dat moeten ze zich realiseren", zegt Loes Geelen van het 
bureau Gezondheid, milieu en Veiligheid van de GGD's Brabant/Zeeland. 

Geelen vindt het lastig om in te schatten in hoeverre boeren inderdaad massaal 
aanvragen zullen gaan indienen nu er een beleidsverandering aan komt. Maar 
gemeenten kunnen beter het zekere voor het onzekere nemen, vindt ze. 

"Elke wetswijziging die bekend wordt op dit gebied leidt onmiddellijk tot een hausse", 
reageert Nol Verdaasdonk, voorzitter van de Brabantse Milieufederatie. De afgelopen 
jaren leidden nieuwe regels van de provincie in Brabant al twee keer tot honderden extra 
aanvragen van boeren op het laatste moment. Verdaasdonk is groot voorstander van 
een vergunning-stop. "We kunnen niet wachten tot er in Oost-Brabant nog meer dieren 
zijn, want er zijn er echt al heel veel. Er zijn daar mensen die nooit in de tuin kunnen 
zitten, of nooit een raam open kunnen doen door de stank." 

Veel gemeenten voelen er echter weinig voor om voor te sorteren op nieuwe landelijke 
regels. Reusel-De Mierden, onder Eindhoven, laat weten dat het de eigen regels wettelijk 
niet strenger kan maken dan ze al zijn. 

Volgens Geelen heeft 'een aantal gemeenten' echter positief gereageerd op de oproep. 
Het gaat vooral om plaatsen die al bezig waren de eigen geurnormen te herzien.


