Toelichting behorende bij de brief d.d. 30 augustus 2010 met als onderwerp “Vragen ex artikel 41
Reglement van orde betrekkende hebbende op mogelijke stankoverlast Deelshurkse Akkers”.
Op 24 augustus 2010 zijn vragen (art. 41 RvO) ingekomen van de heer H. Hovens van Helder en
Gedreven.
Alvorens in te gaan op de gestelde vragen wordt wat informatie gegeven die van belang is bij het nemen
van een besluit en/of het beantwoorden van de gestelde vragen.
Sinds een groot aantal jaren ervaren bewoners van de wijk Deelshurkse Akkers stankoverlast van
omliggende agrarische bedrijven. Naar aanleiding van deze klachten is onderzoek ingesteld naar de
mogelijke veroorzakers van de stankoverlast.
Mogelijke veroorzakers stankoverlast en controle’s
Mogelijke veroorzakers van de stankoverlast zijn pelsdierfokkerij Van Son, Maastrichterweg 114 te
Valkenswaard en varkenshouderij Van Son, Hoeve 3 te Valkenswaard. In het najaar van 2006 zijn deze
bedrijven bezocht door SRE Milieudienst om te toetsen of de bedrijven voldoen aan geldende wet- en
regelgeving.
Uit de controlebezoeken zijn geen overtredingen geconstateerd die gevolgen kunnen hebben voor de
mate van geuroverlast.
Uit een latere controle (18 en 19 april 2007) bij pelsdierfokkerij Van Son, door toezichthouders van de
gemeente, bleek dat er te veel fokteven aanwezig waren, namelijk 8.000 in plaats van de vergunde 6.000
fokteven. Naar aanleiding hiervan is een handhavingstraject gestart. Op 17 april 2008 heeft naar
aanleiding van het handhavingstraject een diertelling plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat er minder
dan 6.000 fokteven binnen het bedrijf aanwezig waren.
Echter, ondanks dat er minder fokteven aanwezig waren dan een jaar eerder, is de overlast van
stankoverlast voor bewoners van de wijk Deelshukse Akkers niet afgenomen.
Aanhouden klachten
Ondanks dat uit onderzoek is gebleken dat mogelijke veroorzakers voldoen aan geldende wet- en
regelgeving was er geen afname van het aantal klachten / meldingen stankoverlast. Gezien de
aanhoudende overlast is de controlefrequentie van beide bedrijven verkort. Andere bedrijven van deze
milieucategorie worden normaliter eenmaal per zes jaar bezocht, deze twee bedrijven worden echter in
2011 weer bezocht en daarmee is de controlefrequentie verhoogd naar eenmaal per vier jaar.
Verdere klachten omtrent stankoverlast zijn na 2008 niet meer in behandeling genomen gezien de
resultaten van het onderzoek van de jaren ervoor.

Oorzaak / gevolg
Dat bedrijven voldoen aan geldende wet- en regelgeving neemt niet weg dat omwonenden geen
stankoverlast meer kunnen ervaren van deze bedrijven. Uit het klachtenpatroon kan opgemaakt
worden dat de stankoverlast in regelmaat en hevigheid toeneemt naarmate het zomerseizoen vordert. Er
is een aantal factoren dat hierin meespeelt:
•
windrichting en temperatuur: als er in Nederland wind is, komt deze in de meeste gevallen uit
het zuidwesten (winter) of zuidoosten (zomer). *bron: knmi. Aangezien de bedrijven ten zuiden van
de kern van Valkenswaard en dichtbij de wijk Deelshurkse Akkers liggen is het aannemelijk dat
deze wijk hiervan stankoverlast kan ervaren;
•
aantal dieren: in de vergunning van Pelsdierfokkerij Van Son aan de Maastrichterweg 114 is
uitsluitend het aantal fokteven opgenomen. Voor dit bedrijf geld een maximum van 6.000
fokteven. In maart van ieder jaar worden de fokteven gedekt en na een draagperiode van ongeveer
50 dagen krijgen de fokteven jongen, dit is medio april / mei. Ervan uit gaande dat een nerts 4 tot 6
jongen werpt neemt het aantal nertsen in deze periode fors toe op het bedrijf. Logisch gevolg is dat
in de periode die volgt de mogelijke stankoverlast geleidelijk toeneemt. In de “Verordening
welzijnsnormen nertsen” staat dat de pup van een nerts in ieder geval niet gespeend mag worden
voor 1 juli. Een nerts is echter pas volwassen bij negen maanden en wordt gepelsd op een leeftijd
van 7 / 8 maanden. Rond november / december zullen de pups het bedrijf verlaten. *bron: Nederlandse
Federatie van Edelpelsdierhouders.

Naar aanleiding van de gestelde vragen art. 41 RvO
Naast het beantwoorden van de gestelde vragen is het aan te bevelen ook andere stappen te ondernemen.
Gezien de aanhoudende klachten en nu de gestelde vragen kan gesteld worden dat het onderwerp heel erg
leeft onder (een aantal) bewoners van de wijk Deelshurkse Akkers. Gedacht kan worden aan het naar
voren halen van de geplande controles in 2011 naar dit jaar. Het bedrijf aan de Hoeve 3 te Valkenswaard
wordt dit jaar gecontroleerd in verband met een nieuwe milieuvergunning. Controle zal gebeuren door
een extern bureau wat gespecialiseerd is in de oplevering van zgn. emissie-arme stalsystemen. In de
opdrachtformulering is dan ook aangegeven dat extra aandacht zal moeten gaan naar de uitvoering van
opgelegde maatregelen om o.a. stankoverlast te voorkomen. Voor het bedrijf aan de Maastrichterweg 114
is een dergelijke opdracht nog niet verstrekt.
Daarnaast kan gedacht worden aan een onderzoek naar eventuele alternatieve maatregelen (als ze
bestaan) die buiten de bedrijven om getroffen kunnen worden om stankoverlast te verminderen.

