
 
 

Venray 17 juli 2018 

Betreft: Uitnodiging voor een bezoek aan Venray 

 

Geachte minister Schouten, 

 

Als recent opgezet burgerinitiatief willen wij uw aandacht vragen voor de 

groeiende zorg van een groot aantal inwoners van Venray. Waar Brabant vaak in 

de schijnwerpers staat, is onze gemeente tot nog toe onderbelicht geweest, 

ondanks het feit dat de vee-dichtheid nergens groter is dan in Venray. Deze 

disbalans is het gevolg van jarenlange groei die nog steeds niet lijkt te stoppen. 

Onlangs werd het onderzoek naar de efficiëntie van luchtwassers onderzocht 

door Wageningen UR. Uit dit onderzoek is gebleken dat de geurverwijdering 

achter blijft t.o.v. de aangenomen waardes. 

Met name, de in Venray zeer veel toegepaste, combiwassers laten een significant 

lager rendement zien, en stoten gemiddeld circa 4 maal meer geur uit dan 

voorzien. Het resultaat hiervan is een zeer hoge geurbelasting in onze gemeente, 

met de daarmee gepaard gaande overlast. 

Momenteel staat Venray landelijk op een eerste plaats waar het gaat om 

berekende geurproductie, uitgaande van de praktisch onhaalbare geurreductie 

van luchtwassers. Met de aanpassing naar de werkelijke reductie zal de 

geuruitstoot waarschijnlijk een factor 2,5 á 3 hoger liggen dan beoogd, en zal 

daarom het aantal overbelaste situaties vele malen groter zijn. 

Wij begrijpen dat het corrigeren van de regelgeving een lastige opgave is, en ook 

begrijpen wij dat ondernemers die geïnvesteerd hebben in kostbare apparatuur 

de ontstane overlast maar ten dele aangerekend kan worden. 

Minder begrijpelijk is de voorlopige oplossingsrichting die gekozen is om overlast 

terug te dringen. Het onlangs verschenen “Hoofdlijnenakkoord warme sanering 

varkenshouderij” erkent de impasse waar de varkenssector in zit, maar is 

hoofdzakelijk gericht op vrijwillig stoppende bedrijven en oude stallen. 

In tegenstelling tot de veronderstelling dat verouderde stallen de grootste 

veroorzaker zijn van overlast, is het juist de vernieuwing die hierin een grote rol 

speelt. Door de toepassing van luchtwassers kon binnen de geurruimte de 

veestapel groeien, maar is in de praktijk alleen maar de schijn van geurreductie 

gewekt. 



 
 

 

Diverse deskundigen zijn het erover eens dat de veehouderij in Nederland tegen 

grenzen aan loopt, zowel maatschappelijk, ecologisch als ook economisch. Het 

lijkt daarom ook onverstandig om groei van de sector te faciliteren, en 

tegelijkertijd veel gemeenschapsgeld te investeren in reductie van de veestapel. 

Aandacht voor de tal van onuitgevoerde projecten die reeds vergund zijn, zou 

daarin ook een effectieve rol kunnen spelen. 

Of de beoogde “trekkersrol” van de gemeenten en provincies in het proces een 

juiste basis voor veranderingen gaat vormen valt te betwijfelen. Anders dan in 

Brabant is de urgentie van het aanpakken van overlast in Limburg onvoldoende 

erkend, en achten wij een regierol van de centrale overheid wenselijk en 

noodzakelijk. De waarborging van een gezonde en prettige leefomgeving mag 

niet afhankelijk zijn van de willekeur van gemeenten en provincies. 

Wij nodigen u daarom bij deze van harte uit om met ons in gesprek te gaan, om 

daarmee een beter beeld te krijgen van de gevolgen van de intensieve 

veehouderij op de leefomgeving, vanuit het perspectief van omwonenden. Voor 

het herstellen van maatschappelijk draagvlak is het noodzakelijk dat er niet 

alleen met partijen gesproken wordt die een economisch belang hebben in de 

intensieve veehouderij sector. 

Naast de overlast maken inwoners zich ook grote zorgen om hun gezondheid. 

Economische belangen mogen nooit prevaleren boven de volksgezondheid, en 

daarom zullen wij ook in contact treden met het ministerie van VWS. Tevens 

bevelen wij u aan om nauw contact met uw ambtsgenoot van dit ministerie te 

onderhouden, om samen meer aandacht te vestigen op het voorkomen van 

gezondheidsproblemen. 

 

Wij vertrouwen erop spoedig een reactie te mogen ontvangen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Gezond Leefmilieu Venray 


