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Geachte mevrouw Jansen, heer Douma, 

Op 1 oktober 2015 heeft u gezamenlijk bij Staatssecretaris Dijksma een verzoek 

ingediend om uitstel van de wettelijke verplichting per 1 januari 2016 voor 

elektronische monitoring van luchtwassers. De reden die wordt aangedragen is dat 

de varkenssector momenteel in zware crisis verkeert en sprake is van forse 

investeringen. Staatssecretaris Dijksma heeft uw verzoek tot uitstel voor 

elektronische monitoring bij luchtwassers ter beantwoording aan mij overgedragen 

omdat het I&M regelgeving betreft.  

 

Elektronische monitoring is een verplichting die is opgenomen in het 

Activiteitenbesluit. De verplichting geldt vanaf 1 januari 2013 voor nieuwe 

luchtwassers. Voor luchtwassers die op die datum reeds aanwezig waren is 

voorzien in een overgangstermijn van drie jaar.  

 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat luchtwassers in het verleden niet goed 

functioneerden of zelfs werden uitgezet. Als gevolg hiervan was de 

ammoniakemissie veel hoger dan op grond van het toepassen van luchtwassers 

verwacht mocht worden. Elektronische monitoring is noodzakelijk voor het 

waarborgen van het functioneren van een luchtwasser en het bereiken van de 

vereiste emissiereductie.  

 

Een goede werking van een luchtwasser is van groot belang voor omwonenden, 

natuur en milieu. Maar ook voor de veehouderij is het belangrijk dat de 

luchtwassers naar behoren worden toegepast en dat de beoogde emissiereductie 

ook werkelijk wordt gehaald. De sector heeft altijd benadrukt bij voorkeur door 

het toepassen van technische maatregelen te willen voldoen aan onze 

internationale verplichting in het kader van de NEC-richtlijn. Daarnaast is de 

emissiereductie essentieel voor de Programmatische Aanpak Stikstof. De 

investering is noodzakelijk in het belang van de toekomst van de gehele 

veehouderij.  

 

De overgangstermijn is nu bijna verstreken. Veehouders hebben reeds drie jaar de 

tijd gehad om elektronische monitoring aan te brengen. Er zijn ook aanwijzingen 

dat de kosten veel lager zijn dan bij ingang van de regeling was verondersteld 

(maximaal € 3.500 euro in plaats van minimaal € 3.500 euro). Luchtwassers 
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worden ook breder toegepast dan alleen bij de varkenshouderij. Er zijn ook 

veehouders die wel al hebben geïnvesteerd in deze voorziening. Het is een 

verkeerd signaal om aan het einde van de termijn degenen te belonen die niets 

hebben gedaan. Degenen die nog niet elektronisch monitoren zouden daarmee 

een concurrentievoordeel hebben ten opzichte van degenen die wel al aan deze 

verplichting hebben voldaan.  

 

Gezien het belang van goed functionerende luchtwassers wil ik niet ingaan op uw 

verzoek om deze verplichting uit te stellen.  

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend, 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

Wilma J. Mansveld 

 


