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Onderwerp: Overleg pluimveesector en onderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden
Geachte heer mevrouw Dijksma
Naar aanleiding van uw kamerbrief ‘’aanbieding rapporten gezondheidsrisico’s veehouderijen’’ en
uw voornemen om in overleg te treden met de pluimveesector, vragen we uw aandacht voor het
volgende.
Zoals u weet is de afgelopen jaren het aantal pluimveebedrijven met uitloop toegenomen en zijn
bestaande uitloopbedrijven uitgebreid. Deze pluimveehouderijen maken veelal op papier gebruik van
stalsystemen met lage emissiefactoren. Deze emissiefactoren zijn vastgesteld in gesloten stallen met
mechanische ventilatie. De uitloopbedrijven functioneren echter met (gedeeltelijk) open stallen,
waar (gedeeltelijk) sprake is van natuurlijke ventilatie.
Vorig jaar heeft de Zwolse bestuursrechter - na raadpleging van de Stichting advies
Bestuursrechtspraak - een vergunning vernietigd, omdat niet duidelijk was welk deel van de stallucht
via mechanische en welk deel via natuurlijke ventilatie de stal verlaat. De berekening van de emissies
was in de vergunning gebaseerd op volledige mechanische ventilatie en derhalve niet juist
uitgevoerd.
De zaak van de Zwolse bestuursrechter was de eerste die de berekende emissies en de verspreiding
van schadelijke stoffen vanuit uitloopbedrijven op deze manier ter discussie stelde. We beschouwen
de uitspraak *) en de uitgebreide motivering als waardevolle jurisprudentie waar pluimveebedrijven,
overheden en omwonenden hun voordeel mee kunnen doen. Het onderliggende probleem is
daarmee echter niet opgelost.
Een herziening van de berekening van emissies en verspreiding van schadelijke stoffen vanuit
uitloopbedrijven is noodzakelijk om de gezondheid van omwonenden beter te beschermen. Dit gaat
ons inziens vooraf aan het treffen van maatregelen om de emissies naar beneden te krijgen. Op z’n
minst zal bij het treffen van maatregelen bekeken moeten worden of deze in een stal waar sprake is
van een (gedeeltelijke) natuurlijke ventilatie, wel werken. Vast staat in elk geval dat maatregelen die
afhankelijk zijn van mechanische ventilatie in uitloopstallen niet het rendement opleveren dat in
gesloten stallen aan deze maatregelen wordt toegekend.
Wij verzoeken u dit punt in het overleg met de pluimveesector aan de orde te stellen. Ook vragen we
aandacht voor een maas in de wet die het mogelijk maakt dat bedrijven in hun drang om meer
dieren te houden, overdekte uitlopen (die normaal slechts een deel van de dag open zijn) in gebruik
nemen als strooiselruimtes. Eindnoot 11 van de RAV-codes pluimvee verbiedt om overdekte uitlopen
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te gebruiken voor permanente huisvesting. Dit wordt echter nu al omzeild door overdekte uitlopen
niet meer als zodanig te benoemen en de stallen inclusief overdekte uitloop 24/7 open te zetten.
Omdat wij verwachten dat het overleg tussen u en de pluimveesector niet direct tot een betere
berekening van emissies en verspreiding van schadelijke stoffen door uitloopbedrijven zal leiden,
verzoeken wij u tevens een noodmaatregel te treffen door uitloopbedrijven waar sprake is van een
(gedeeltelijke) natuurlijke ventilatie in de Regeling Ammoniak Veehouderij onder te brengen bij
‘’overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting’’. Op die manier kunnen omwonenden, in
afwachting van effectieve maatregelen, nu al beter beschermd worden tegen een schadelijke
blootstelling aan fijnstof en endotoxines.
Helaas hebben de VGO-onderzoekers in het ‘’milieuonderzoek rondom veehouderijen’’ de
uitloopbedrijven niet meegenomen. Wel is er inmiddels veel gezegd en geschreven over het
spanningsveld tussen dierenwelzijn en milieu, cq. volksgezondheid. Om dit spanningsveld wat betreft
het aspect volksgezondheid beter te onderbouwen, verzoeken wij u de VGO-onderzoekers hier nader
onderzoek te laten doen.
Wij wachten met belangstelling uw reactie af.
Met vriendelijke groeten,

M. H. J. Jacobs
Voorzitter

Een gelijkluidende brief is ook verstuurd naar de staatssecretaris van EZ, de heer van Dam.
cc. Vaste Kamercommissie EZ en I&M
*) http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2015:5088&keyword=Zwolle

