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Geachte heer Hovens,
Op 24 augustus 2010 ontvingen wij via de raadsgriffier uw raadsvragen ex. Art. 41
RvO:
1. Bent u op de hoogte van de genoemde stankoverlast door deze bedrijven?
Ja.
2. Kunt u zich inleven in het feit dat de wijk er letterlijk ziek van wordt?
Ondanks dat uit onderzoek is.gebleken dat mogelijke veroorzakers voldoen
aan geldende wel- en regelgeving, wil dat niet zeggen dat er geen sprake
meer kan zijn van stankoverlast. Gezien de intensiteit van de klachten en de
omschrijving die hieraan door bewoners van de wijk Deelshurkse Akkers
wordt gegeven kunnen wij ons hierin inleven.
3. Bent u het mij mee eens dat elke overlast bestreden dient te worden of het nu
gaat over geluidsoverlast of als het gaat om stankoverlast?
Binnen de door wet- en regelgeving gestelde giAenzen dient overlast
bestreden te worden. Echter, indien burgers / bedrijven voldoen aan gestelde
wet- en regelgeving en er nog steeds sprake is van overlast, dan kan overlast
niet verder over de rug van veroorzakende burgers / bedrijven aangepakt
worden.
4.

Wat kan de gemeente doen en wat wil de gemeente doen om deze
stankoverlast voor haar burgers van Valkenswaard tegen te gaan?
De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar mogelijke bedrijven die de
stankoverlast veroorzaken. De controlefrequentie van betreffende bedrijven
is opgeschroefd van eenmaal per zes jaar naar eenmaal per vier jaar. Wij
zijn bereid ditjaar nog betreffende bedrijven nogmaals te controleren,
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waarmee we de controlefrequente hebben opgeschroefd naar eenmaal per
driejaar.
5. Is er bij de verlening van de nieuwe vergunning voor uitbreiding van de
varkensfokkerij rekening gehouden met de klachten die er al jaren zijn m.b.t.
deze stankoverlast in de wijk Deelshurkse akkers? Zo ja, wat zijn de
voordelen van de wijk bij het verlenen van deze vergunning? Zo niet,
waarom niet?
Bij vergunningverlening voor een agrarisch bedrijf mag qua geur uitsluitend
• rekening gehouden met de bepalingen uit de Wet geurhinder en veehouderij
(Wvg) hetgeen ondermeer gebruik van het geurverspreidingsprogramma Vstacks vergunning inhoudt.
Uit toetsing aan deze wet en dit programma bij de revisieaanvraag van 2009
voor Hoeve 3 blijkt dat aan de normen uit de Wgv wordt voldaan.
In de periode van 1 oktober 2009 tot en met J2 november 2009 heeft op
bovengenoemde aanvraag een ontwerpbesluit ter inzage gelegen. In deze
periode zijn geen mondelinge of schriftelijke zienswijzen ingediend. Als er
zienswijzen zouden zijn ingediend had het college bij de vaststelling van het
definitieve besluit hiermee rekening kunnen houden. Nu dat niet het geval is,
is dat achteraf niet meer te doen. Bewoners van de Deelshurkse Akkers en
andere belanghebbenden hebben geen gebruikgemaakt van de toen
beschikbare rechtsmiddelen.
6. Krijgt de wijk Deelshurkse Akkers meer stankoverlast te verduren indien de
uitbreiding van de varkensfokkerij is gerealiseerd?
Of een wijk meer of minder stankoverlast te verduren krijgt nadat de
uitbreiding van de varkenshouderij is gerealiseerd is niet aan te geven,
omdat geurhinder subjectief is. Objectief kan vastgesteld worden dat door
toepassing van chemische luchtwassers de ammoniakemissie in de stal met
de meeste vleesvarkens (2.064 stuks) tot 95% wordt gereduceerd. Reductie
van emissie betekent in de regel ook reductie van geurhinder.
Het is dus niet ondenkbaar dat ondanks de uitbreiding van het aantal
vleesvarkens de geurhinder niet zal toenemen..
7. Wat kunnen bewoners van de wijk doen om geen last van deze stankoverlast
te hebben? Verhuizen?
Verhuizen is een zeer drastische maatregel om geen overlast meer te
ervaren. Binten het gesloten houden van ramen en deuren zijn geen
maatregelen te noemen die bewoners kunnen nemen om geen stankoverlast
te hebben. Deze maatregelen zijn echter niet realistisch aangezien de
overlast in zomermaanden het hoogtepunt bereikt.
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8. Wat kunnen en willen beide ondernemers doen om de wijk Deelshurkse
akkers geen overlast te bezorgen? Verhuizen?
Ondernemers zijn in het verleden gecontroleerd. Hieruit is gebleken dat men
voldoet aan geldende wet- en regelgeving. Alle maatregelen of voorzieningen
die ondernemers treffen buiten de verplicht gestelde gebeuren op vrijwillige
basis. Gezien bedrijven rechthebbende zijn van een perceel en daarop een
milieuvergunning hebben aangevraagd en gekregen voor onbepaalde tijd zal
verhuizen niet tot de mogelijkheden behoren.
Gezien de aanhoudende klachten en de nu door u gestelde vragen kan gesteld worden
dat het onderwerp heel erg leeft onder bewoners van de wijk Deelshurkse Akkers. Wij
zijn voornemens de geplande milieucontroles voor De Hoeve 3 en Maastrichterweg 114
in 2011 naar voren te halen, zodat ze dit jaar nog uitgevoerd worden. Controle zal
gebeuren door een extern bureau wat gespecialiseerd is in de oplevering van zgn.
emissie-arme stalsystemen. In de opdrachtformulering zal aangegeven worden dat extra
aandacht uit zal moeten gaan naar de uitvoering van opgelegde maatregelen om o.a.
stankoverlast te voorkomen.
Daarnaast gaan wij onderzoeken of er eventueel alternatieve maatregelen bestaan die
buiten de bedrijven om getroffen Icunnen worden om stankoverlast te verminderen. Voor
de volledigheid is bij deze brief een nadere toelichting gevoegd.
Hopende u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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