
 

 

 

 

 

 

 
 

‘s-Hertogenbosch, 29 juli 2019 
 
Aan het college van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 
  
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde 
 
Betreft: luchtwassers 
   
Geacht college,  
 
Op 26 juli jl. berichtte o.a. het Eindhovens Dagblad over de dood van ongeveer 2100 varkens in 
Maarheeze t.g.v. een stroomstoring waardoor de luchtwassers, die de uitstoot van geur en 
ammoniak tegengaan maar ook zorgen voor zuurstof, in hun stal uitvielen1. Eerder deze maand 
publiceerde de provincie Noord-Brabant op haar website het artikel ‘Maatregelen tegen stikstof, 
Brabant niet op slot’2. Naar aanleiding hiervan heeft het CDA voor u de volgende vragen: 
  
1. Is het incident in Maarheeze voor u reden om vanaf nu anders aan te kijken tegen 

luchtwassers, nu blijkt hoe groot de risico’s zijn bij o.a. stroomuitval? 
 
2. In het artikel ‘Maatregelen tegen stikstof, Brabant niet op slot’ laat de gedeputeerde Natuur, 

Water en Milieu het volgende optekenen: “Verduurzaming zorgt ervoor dat natuur en 
economische ontwikkeling hand in hand kunnen gaan. Er komen steeds meer innovaties die 
de uitstoot van ongewenste stoffen, zoals stikstofverbindingen, bij de bron aanpakken.”  
Hoezeer beschouwt u een luchtwasser als een innovatie die de uitstoot van ongewenste 
stoffen bij de bron aanpakt?  

 
3. In antwoord op schriftelijke vragen van de PVV d.d. 2 juli 2019 (publicatiedatum 8 juli 2019) 

schrijft u dat u ‘streeft naar stalsystemen die emissies integraal en brongericht aanpakken’ 
(antwoord 6)3. Kunt u aangeven of een luchtwasser emissies (uitstoot) integraal en 
brongericht aanpakt? Indien ja, kunt u uitleggen hoe dat gebeurt? Indien niet, welke 
stalsystemen kunnen volgens u emissies wel brongericht aanpakken?  

 
4. Wat gaat u doen om tijdig de risico’s van (nieuwe) technieken te achterhalen, zodat agrarisch 

ondernemers de juiste keuze(s) kunnen maken bij het vernieuwen van hun stallen? 
 

5. Hoe kan de provincie agrarisch ondernemers helpen om in plaats van met luchtwassers met 
andere technieken hun stallen te vernieuwen?   

 
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de CDA-fractie, 
 
Tanja van de Ven-Vogels 

                                                
1 Zie https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/stroomuitval-2100-varkens-stikken-in-stal-
maarheeze~a15092df/.  
2 Zie https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2019/juli/maatregelen-tegen-stikstof.   
3 Zie 
file:///C:/Users/defaultuser100000/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempStat
e/Downloads/4543507%20(3).pdf.   


