
29 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2004
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RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 april 2004

Ter uitvoering van mijn toezegging van 1 december 2003 (29 200 XIV,
nr. 57) heeft het onafhankelijk advies- en ingenieursbureau Tauw b.v. een
contra-expertise uitgevoerd naar (de totstandkoming van) de
omrekeningsfactoren in de Regeling stankemissie veehouderijen in
landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (Rsv), van 1 mei 2003.

Hierbij doe ik u toekomen het rapport «Contra-expertise omrekenings-
factoren geurhinder veehouderijen»1, naar de inhoud waarvan ik u kort-
heidshalve verwijs.

In deze brief beperk ik mij tot enkele opmerkingen naar aanleiding van één
van de conclusies uit het rapport, betreffende de clustering van stal-
systemen.
De onderverdeling van stalsystemen in de Rsv naar «geuremissiearm» en
«niet-geuremissiearm» is gebaseerd op de onderverdeling in de Rav naar
«ammoniakemissiearm» en «niet-ammoniakemissiearm». Hoewel deze
clustering statistisch te onderbouwen is, doet de gekozen clustering
volgens het rapport geen volledig recht aan de mogelijke beperking van
geurhinder. Gelet de meetresultaten is volgens het rapport een alterna-
tieve differentiatie in huisvestingssystemen mogelijk.
Ik merk op dat de betreffende clustering een beleidskeuze is geweest
waar, behalve de genoemde differentiatie in huisvestingssystemen, ook
andere aspecten een rol hebben gespeeld. Onder andere heeft bij het
bepalen van de clustering afstemming plaatsgevonden met andere regel-
geving, namelijk. de Regeling ammoniak en veehouderij. Dit heeft tot
gevolg dat voor het bepalen van een omrekeningsfactor voor stank in de
toekomst in de meeste gevallen géén dure en langlopende stankmetingen
meer hoeven te worden uitgevoerd náást de ammoniakmetingen.
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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Aldus is bij de clustering van stalsystemen in de Rsv een balans gezocht
tussen de duidelijkheid c.q. eenvoud van de regelgeving enerzijds en een
optimale terugdringing van het aantal stankgehinderden anderzijds.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer,
P. L. B. A. van Geel
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