Raadsinformatiebrief

Aan:
Van:
Datum:
Onderwerp:
Doel:
Aanleiding:
Aard informatie:

de leden van de raad
college van Heusden
17 september 2018
Nulmeting Oosterseweg 1 in Elshout
ter kennisname/ter informatie
antwoord op vragen van HeusdenTransparant, PvdA, D66 en CDA
openbaar

Aanleiding
In de informatievergadering Ruimte van 29 augustus jl. is gesproken over de ontwikkelingen aan de
Oosterseweg 1 in Elshout. Naar aanleiding hiervan heeft op 4 september 2018 HeusdenTransparant,
mede namens PvdA, D66 en CDA, aan ons college per mail gevraagd een zogenaamde nulmeting
naar de uitstoot van stoffen te laten uitvoeren op voornoemde locatie. Vanuit oogpunt van actieve
informatieplicht wordt het antwoord gericht aan alle leden van de raad. In het hiernavolgende volgt het
antwoord van ons college op de gestelde vraag.
Informatie
Het college zal een dergelijke nulmeting niet (laten) uitvoeren om de volgende redenen:
- Ten aanzien van fijnstof is een representatieve meting nauwelijks mogelijk, zeer kostbaar en
er moet rekening worden gehouden met een tijdsduur van een 1 jaar . Er is contact
opgenomen met een deskundige, Fred Stouthart van de Stuurgroep Dynamisch Platteland en
medewerker van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, die het volgende aangeeft: “De
emissie van fijnstof moet worden berekend en niet gemeten. Metingen aan een stalsysteem
vinden alleen plaats bij een proefstalstatus waarna op grond van deze metingen wettelijke
emissiegetallen worden vastgesteld. Metingen moeten worden uitgevoerd volgens een door
het ministerie vastgesteld meetprotocol. Voor emissiemetingen bij een stal moet een jaar
worden uitgetrokken waarbij de metingen in verschillende jaargetijden moeten plaatsvinden.
De kosten voor een meting bij 1 stal bedragen tenminste €50.000,--“. De betreffende
ondernemer plaatst stalsystemen waarvoor wettelijke emissiegetallen zijn vastgesteld. Aan
de Oosterseweg 1 is sprake van meerdere (6) stallen zodat de kosten voor een nulmeting
meerdere tonnen bedragen. Hierbij gaat het dan pas uitsluitend over de metingen op de
uitstoot van fijnstof. Het meetprotocol is bedoeld voor de meting van de emissie van stallen,
en meet niet bij de klagers/omwonenden.
- Ten aanzien van geur geldt hetzelfde als voor fijnstof waarbij een geurmeting nog moeilijker
(nagenoeg niet) uitvoerbaar is. De GGD heeft dit in haar laatste reactie, zie de verstrekte
bijlagen bij de raadsinformatiebrief, ook aangegeven;
- Een nulmeting, voor zover dit al mogelijk en haalbaar zou zijn gelet op het vorenstaande, valt
buiten het afwegingskader van het voorliggende bestemmingsplan als ook van de
gevraagde omgevingsvergunning;
- Los van de opzet van de meting, de praktische haalbaarheid en de verwachte kosten is het
onduidelijk wat het nagestreefde doel van de nulmeting is. Ook mogelijke aansprakelijkheid
speelt mee. De ondernemer/initiatiefnemer heeft een aanvraag gedaan die getoetst is door
onafhankelijke, objectieve en professionele partijen als de omgevingsdienst en de GGD. De
conclusie is dat de aanvragen voldoen aan de gestelde kaders en dat het ook nog een
verbetering oplevert ten opzichte van de bestaande situatie.

Een nulmeting draagt niet bij aan een oplossing van de kern van de problematiek c.q. de zorg vanuit
de omgeving. Dit neemt niet weg dat er wel begrip bestaat voor deze zorg. Intensieve veehouderij
brengt soms last mee voor omwonenden, maar de kern is of deze last wel of niet buiten de
afgesproken kaders plaatsvindt. Om hieraan een adequate invulling te geven wordt het volgende
toegezegd: We gaan de werking van de nieuwe huisvestingssystemen monitoren. Hiertoe zullen we
de Omgevingsdienst opdracht geven om een toezichtsplan op te stellen en de GGD hierbij te
betrekken. De GGD heeft in haar reactie aangeboden samen met de gemeente en de
Omgevingsdienst in dialoog te willen om de mogelijkheden te verkennen voor de aanpak van de
geurproblematiek. Van dit aanbod van de GGD maken we gebruik. In gezamenlijkheid (GGD,
Omgevingsdienst, gemeente en waar mogelijk de ondernemer en omwonenden) zou dan hopelijk een
passend antwoord gegeven kunnen gaan worden voor de problematiek in deze situatie.

