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ONDERZOEK 쐌 Geur intensieve veehouderij met 3 procent toegenomen 쐌 Bureau adviseert aanpassing normen

Meer geurhinder Nederweert
door Frank Clevers
NEDERWEERT – Het aantal geurstoffen door de intensieve veehouderij in de gemeente Nederweert is
sinds 2007 toegenomen met ongeveer 3 procent. Daardoor is in
enkele gebieden het woon- en
leefklimaat verslechterd. De gemeente zou de geurnormen naar
beneden moeten bijstellen.

Dat concludeert milieu-onderzoeksbureau SRE Milieudienst uit Eindhoven in een onderzoeksrapport.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente.
Na het in werking treden van de
Wet Geurhinder en Veehouderij in
2007 heeft de gemeente een verordening gemaakt waarin geurnormen zijn vastgesteld voor de woonkernen, bedrijventerreinen, het buitengebied en de plangebieden voor
woningbouw. Een gemeente mag
zelf vaststellen hoe hoog ergens de
geurnorm mag zijn.
Nederweert heeft SRE Milieudienst gevraagd om de periode
2007-2012 te evalueren. Het bureau

stelt nu vast dat in de betreffende
periode de geuruitstoot is toegenomen. Dat komt door de schaalvergroting in de intensieve veehouderij. Er verdwijnen weliswaar bedrijven en er komen geen nieuwe bij,
maar doordat de overgebleven bedrijven moeten uitbreiden om te
kunnen overleven, hebben ze meer
dieren en is er dus meer geurhinder.
Het bureau heeft bekeken wat de
nieuwe normen zouden moeten
zijn om de inwoners, met name in
de woonkernen, een acceptabel

woon- en leefklimaat te garanderen en de veehouderij toch voldoende mogelijkheden te geven
voor ontwikkeling.
SRE adviseert om in vier gebieden de norm te verlagen: bedrijventerrein Pannenweg, de plangebieden Leiverse Velden en Tiskesweij
en de woonkern Ospel. Bestaande
bedrijven behouden altijd hun huidige vergunning, maar als ze iets
nieuws of uitbreiding willen, zullen ze aan de nieuwe, strengere normen moeten voldoen. Dat kan betekenen dat deze bedrijven extra

moeten investeren in maatregelen,
zoals luchtwassers, om de geuruitstoot terug te dringen.
De conclusies en aanbevelingen
van SRE Milieuadvies zijn afgelopen dinsdag besproken in het college van B en W van Nederweert.
Volgens een woordvoerder van de
gemeente wordt er nu gewerkt aan
een voorstel voor de gemeenteraad.
Dat voorstel komt over enkele weken naar buiten. Vervolgens wordt
dat collegevoorstel besproken in de
gemeenteraadsvergadering
van
29 augustus.

