Provinciale Staten
Zaaknummer: 60855
Vragen van het statenlid T. Janssens (PvdD) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 200.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
Vergunningverlening luchtwassers in relatie tot emissiefactoren:
(ingekomen: 14 mei 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Hoeveel vergunningen zijn er in Zeeland
verleend voor luchtwassers?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Er zijn 22 vergunningen op grond van de Wet
natuurbescherming en 6 verklaringen van
geen bedenkingen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
afgegeven aan agrarische bedrijven met
luchtwassers.

2.

Heeft de provincie voorafgaand aan deze
vergunningverlening gekeken en op een
zorgvuldige wijze beoordeeld of de
luchtwassers de beloofde prestaties kunnen
waarmaken? Zo nee, waarom niet? Zo ja
kunt u aangeven op welke wijze dit
zorgvuldig beoordeeld is?

2.

De op luchtwassers van toepassing zijnde
emissiefactoren van de Regeling ammoniak
en veehouderij (hierna: Rav) zijn tot stand
gekomen op basis van de best beschikbare
wetenschappelijke meetmethode en
beoordeling volgens een procedure die ook
internationaal wordt toegepast. Als er nieuwe
wetenschappelijke inzichten komen dan kan
dat leiden tot aanpassing van de Rav-lijst. De
Rav wordt daarom ook regelmatig
geactualiseerd met de laatste
wetenschappelijke inzichten. Doordat wij
werken met de laatste versie van de Rav is
geborgd dat wij gebruik maken van de laatste
wetenschappelijke inzichten.

3.

Zijn voor de vergunningverlening in Zeeland
voorwaarden/bepalingen opgenomen voor de
grenswaarde van ammoniakuitstoot en een
monitoringsplicht om te controleren of de
luchtwasser goed wordt gebruikt en goed
wordt onderhouden? Zo nee, gaat u dit
alsnog doen? Zo ja, wat zijn de exacte
bepalingen?

3.

Afgegeven vergunningen zijn altijd
gebaseerd op de aanvraag inclusief alle
bijgevoegde stukken. De totale
ammoniakuitstoot wordt in de aanvraag
opgenomen en als zodanig vergund als
grenswaarde. Er geldt dus een (indirecte)
plicht op het goed gebruik en onderhoud van
de luchtwasser, omdat anders de
grenswaarde van ammoniakuitstoot niet
wordt gehaald. Tegenwoordig wordt dit
opgenomen in een vergunningvoorschrift.

4.

4. Heeft de provincie zelf naar het ontwerp
van het systeem in de betreffende stal,
waarvoor de vergunning is verleend, gekeken
en naar de mogelijke invloed van het gebruik
en het onderhoud van de luchtwasser?

4.

Zie onze reactie bij punt 3.

Vragen aan gedeputeerde staten

Antwoorden van gedeputeerde staten

5.

5.

Zijn er in het licht van de rechterlijke
uitspraak dergelijke vergunningen in Zeeland,
die opnieuw beoordeeld moeten worden? Zo
ja, om hoeveel vergunningen gaat het dan?

Van de 22 vergunningen die verleend zijn
hebben 17 formele rechtskracht. Deze
hoeven niet aanvullend beoordeeld te
worden. Voor de overige 5 loopt momenteel
een bestuursrechtelijke bezwaarprocedure.
Afhankelijk van de uitkomst hiervan kan dit
mogelijk opnieuw beoordeeld moeten
worden, maar dat is vooralsnog niet aan de
orde.
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