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Vraag:
Kan u mij de beschikbare informatie aangaande milderende maatregelen voor geuremissies
in bestaande varkensstallen bezorgen?
Antwoord:
Sinds 1 september 2012 is de omzendbrief ‘Milderende maatregelen voor geuremissies die
afkomstig zijn van bestaande varkens- en pluimveestallen in Vlaanderen’ van toepassing. De
omzendbrief wordt gebruikt als praktische leidraad voor landbouwers die geconfronteerd
worden met geurhinderklachten en bij het indienen van vergunningsdossiers. Dit is echter
een voorlopige opsomming van geurreducerende maatregelen voor bestaande stallen die
niet ammoniak emissiearm zijn uitgevoerd en waarvan (o.a. op basis van klachten in het
verleden) geoordeeld wordt dat er geurhinder door optreedt. Deze voorlopige lijst geldt tot
meer bewezen / beter gekwantificeerde reductiemaatregelen beschikbaar zijn.
Voor veel van de opgelegde maatregelen geldt als uitvoeringsvoorwaarde de opmaak van
een standaardprocedure. De toepassing van de standaardprocedure moet in bepaalde
gevallen genoteerd en bijgehouden worden in een logboek. De standaardprocedure en het
logboek moeten op elk moment ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders.
Op de ILVO website (onderdeel maatregelen) worden voorbeelden van de verschillende
standaardprocedures en logboeken ter beschikking gesteld. In specifieke gevallen en bij
akkoord van de vergunningverlenende overheid kan afgeweken worden van deze
voorbeelden.
Voorafgaand aan de omzendbrief werd een literatuurstudie opgemaakt over milderende
maatregelen voor geuremissies die in bestaande varkens- en pluimveestallen in Vlaanderen
kunnen toegepast worden. De literatuurstudie (E. Brusselman en P. Demeyer) geeft een
overzicht van het wetenschappelijk onderzoek dat internationaal werd uitgevoerd rond
dergelijke maatregelen. De maatregelen kunnen relatief eenvoudig en zonder veel extra
kosten toegepast worden in de meeste bestaande stallen.
Sinds 2011 (en tot eind 2013) loopt het ADLO1 demonstratieproject ‘Hoe geuremissies
beheersen’. Dit project wil de kennis rond geur en geurhinder, de manier waarop geur wordt
gemeten en de mogelijke technieken om geur te reduceren, verhogen. Na analyse van de
aspecten van management en/of stalinrichting zal een scan worden opgesteld waarmee
technisch-financieel haalbare verbeterpunten worden gedetecteerd. Daarnaast worden tools
aangereikt aan de veehouder om met zijn directe omgeving te kunnen communiceren rond
geur. De uitvoerders van dit project zijn partners die actief zijn in het consortium Vemis:
Inagro, ILVO – Eenheid Technologie en Voeding, Boerenbond – Innovatiesteunpunt en
Universiteit Gent.
In het kader van dit demonstratieproject vonden twee studiedagen ‘Wat weet u over geur in
de varkenshouderij?’ plaats. Een kort verslag en de presentaties (o.a. geur/geurhinder,
geurmeting, geurreducerende maatregelen en nieuwe technieken) van de studiedagen kan u
nalezen op de website van het Varkensloket.
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ADLO = Vlaamse overheid – Departement Landbouw en Visserij – Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
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Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet
af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot
het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.
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