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Geacht College van Gedeputeerde Staten, 
 

Toelichting
Luchtwassers worden ingezet met de intentie de lokale milieukwaliteit te verbeteren. Mestvergisting wordt 
ingezet in het kader van duurzame energieproductie. Dat de intensieve veehouderij kampt met grote 
duurzaamheidsproblemen is algemeen bekend. Deze problemen gaan gepaard met maatschappelijke 
vraagstukken en stellen beleidsmakers voor dilemma’s.  
Sommige oplossingen lijken echter voorbij te gaan aan de werkelijke problemen. Zo ook lucht- lwassing en 
mestvergisting. Omdat de provincie deze technieken financieel ondersteunt willen we u enkele feiten en 
afwegingen voorleggen, in de hoop dat de provincie uiteindelijk voor beleid kiest waarin ook de niet-  
economische belangen worden meegewogen. Duurzaamheidsproblemen vragen immers om duurzame 
oplossingen 
 



1.) In Noord Brabant is bij een controle van 63 luchtwassers op 47 bedrijven geconstateerd dat 74 % 
van de luchtwassers niet voldoet aan de wet- en regelgeving.1 Bij 23 % van de bedrijven bleek de 
ammoniakemissie hoger dan vergund, en in een aantal inrichtingen bleek de emissie onbekend 
door een andere inzet van de luchtwasser dan in de vergunning was omschreven. 22% van de 
luchtwassers bleek niet in werking te zijn en 21% bleek niet geplaatst te zijn. Welk beeld heeft u 
van het functioneren en het onderhoud van de luchtwassers in onze provincie? 

2.) Indien er nog geen goed beeld bestaat van het functioneren van luchtwassers in de provincie 
Utrecht, bent u bereid om de handhaving hiervan in gang te zetten? 

 
3.) In uw antwoorden van 10 maart 2009 op onze vragen over de subsidie voor luchtwassers  geeft u 

aan dat emissiebeperkende maatregelen worden gesubsidieerd om de kwaliteit van de natuur en 
de omgeving aanvullend te verbeteren. Bent u zich er van bewust dat u daarmee  tevens een 
sector subsidieert waar sprake is van een veel bredere duurzaamheidsproblematiek, zowel binnen 
als buiten onze landsgrenzen?  

4.) De aanschaf van een luchtwasser gaat over het algemeen samen met bedrijfsuitbreiding.  Deze 
schaalvergroting draagt bij aan het industrialiseren van de sector. Maatschappelijk is hier geen 
draagvlak voor. Daarnaast zijn er risico’s voor de volksgezondheid zoals de MRSAdreiging die zijn 
oorzaak vindt in de intensieve veehouderij, de CO2 problematiek, de grootschalige ontginning van 
de oerwouden door het verbouwen van  soja, de toename van bulktransport en de verrommeling 
van het landschap die niet weggewassen worden door een luchtwasser. Wat vindt u van de 
mening dat subsidie voor een luchtwasser de problematiek van de grootschaligheid bestaansrecht 
geeft en bestendigt?  

 

In totaal zijn er zo’n 180 mestvergistingsinstallaties in Nederland. Hierbij wordt mest met een co-
vergistingsmateriaal omgezet in biogas. Hoewel mestvergisting niet nieuw is, is de schaalvergroting de afgelopen 
jaren flink toegenomen. Hiermee verandert mestvergisting van een kleinschalige, agrarische activiteit in een 
grootschalige, industriële activiteit. 
 

5.) Hoeveel mestvergistingsinstallaties zijn er in onze provincie, en hoeveel van deze vallen onder 
provinciaal gezag? 

 
6.) Co-vergistingsinstallaties voor mest zijn alleen rendabel op grote veehouderijen waar meer dan 

200 koeien of meer dan 1000 varkens worden gehouden.2 Ook deze technologie bestaat dus bij de 
gratie van de intensieve veehouderij. Bij het stimuleren van deze technologie stimuleert u tevens 
de intensieve veehouderij. Hoe duurzaam vindt u deze keuze in verhouding tot andere vormen van 
duurzame energieopwekking? 

 
7.) Mestvergisting wordt meegenomen als potentiële energiebron in de transitie van fossiele naar 

duurzame energie. Kunt u aangeven wat de energiepotentie is uit mestvergisting in verhouding tot 
andere vormen van duurzame energieopwekking?  

 
8.) Co-vergistingsinstallaties hebben de afgelopen jaren een aantal zeer ernstige, soms  

 zelfs dodelijke, incidenten veroorzaakt. 3 Deelt u onze zorgen wat betreft de risico’s van  
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http://www.handhaveninbrabant.nl/download/361583/_vers_361685/cd/A
P+8+Luchwassers+project+

2009+versie+2+maart+2010.pdf
2 http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport1437.pdf 
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http://www.vrom.nl/get.asp?file=docs/kamerstukken/Thu21Jan20101358370100/DP2010002053aRapport



mestvergisting?  
 

9.) De intensieve veehouderij zorgt vaak voor grote geuroverlast in de omgeving. Bent u er van op de 
hoogte dat co-vergistingsintallaties ook ernstige geuroverlast kunnen veroorzaken en daarmee 
zorgdragen voor een toename van de geuroverlast? Op welke wijze wordt voorkomen dat 
omwonenden extra hinder ondervinden? 

 
10.) Hoe staat u tegenover het feit dat mestvergisting gepaard gaat met een aanzienlijk aantal 

overtredingen, illegale praktijken en onduidelijkheden, waarbij digestaat (restafval) wordt 
weggeschoven als ‘mest’ terwijl het onder de afvalstoffenregeling valt, mest gemengd wordt met 
materialen die daarvoor niet zijn toegestaan en waarvan het effect op milieu en veiligheid niet is 
onderzocht, en herkomst en doel van het getransporteerde vergistingsmateriaal vaak onbekend 
zijn door onjuiste registratie? 4

11.) Bent u bereid om met het stimuleren van mestvergistingstechnieken te wachten, totdat er 
meer bekend is over de risico’s en gevaren? 

 
12.) Hoewel de subsidies voor luchtwassers en mestvergisting uit een ander potje komen dan  subsidie 

voor het omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering, hebben ze een overeenkomstig doel: 
namelijk het verminderen van de schadelijke emissiestromen uit de intensieve veehouderij. Dit 
doel kan evengoed bereikt worden met het inkrimpen van de veestapel en een meer extensieve 
bedrijfsvoering. Deze methode biedt bovendien integrale  oplossingen voor de brede 
duurzaamheidsproblematiek van de sector. Welke belangen beschermt u bij de keuze voor een 
end-of-the pipe aanpak, waarbij de oorzaak van de problemen ontzien wordt? 

 
13.) 1 argument vanuit 1 invalshoek, namelijk de verbetering in de totale emissie wanneer meer dieren 

zich concentreren onder een schoon dak, geeft geen oplossing voor de omvangrijke 
duurzaamheidsproblematiek van de sector. Waarom kiest u niet voor een integrale aanpak van de 
problemen waar de sector mee kampt, in plaats van subsidies te verstrekken aan end of the pipe 
oplossingen die het systeem en de problematiek in stand houden? 

 
14.) De subsidies voor luchtwassers en mestvergisters bestendigen de     

 duurzaamheidproblematiek, en zijn daarmee een schijnoplossing. Des te meer omdat in de praktijk 
 de beloofde resultaten niet worden behaald of het systeem hoge veiligheidsrisico’s met zich  
 meebrengt. Bent u bereid om af te zien van de subsidie op luchtwassers en mestvergisters, deze  
 subsidie beschikbaar te stellen voor veehouderijen die willen overschakelen op een extensieve of  
 biologische bedrijfsvoering? 
 

Namens de fractie van Partij voor de Dieren hoogachtend, 
 

W. Bodewitz,  
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