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Geachte heer Van der Spelt, 

Steenbergen, 17 oktober 2017 

In uw op 25 september jongstleden ontvangen e-mail refereert u aan de transitie naar 
een zorgvuldige veehouderij. Een van de maatregelen hierin is dat iedereen zich aan 
de regels houdt. De D66 is van mening dat de overheid helder en correct de regels die 
voor veehouderijen gelden, dient te controleren, uit te voeren en te handhaven. 

In dat kader heeft u ons een zestal vragen gesteld die wij hieronder nog eens 
herhalen. Achter elke vraag geven wij meteen ons antwoord. 

1. Wat waren de bevindingen dan wel resultaten van de controles? 
Ons antwoord: De provincie en omgevingsdiensten werken aan een project 
"Intensivering toezicht veehouderijen". Het afgelopen jaar is een pilot 
uitgevoerd om een gezamenlijke aanpak voor alle gemeenten te ontwikkelen. 
Er heeft een eindevaluatie van deze pilot plaatsgevonden en hiervoor is een 
rapportage opgesteld. Uw vraag refereert aan deze rapportage. Resultaat van 
deze pilot is dat een uniforme toezichtsaanpak werkt. Alle Brabantse 
gemeenten is dan ook gevraagd om aan het project deel te nemen, met als 
doel alle veehouderijen binnen 3 jaar op uniforme wijze gecontroleerd te 
hebben. 

2. Hoe vaak moeten de controles uitgevoerd worden volgens de beleids- of 
uitvoeringsplannen? 
Ons antwoord: De controlefrequentie van veehouderijen is 1 keer in de 5 jaar, 
maar in 2017 is de provinciale verordening ruimte en de verordening 
natuurbescherming aangepast. Veehouderijen dienen aan deze veranderde 
regelgeving te voldoen en de provincie wil niet dat gemeenten, bij een 
controlefrequentie van 1 keer per 5 jaar, pas over 5 jaar alle veehouderijen 
gecontroleerd hebben. Ze stellen een versnelde controle voor, binnen 3 jaar 
alle veehouderijen controleren. Daarna wordt de controlefrequentie weer 1 
keer 5 jaar. Wij zijn voornemens om deze versnelde controle uit te laten 
voeren. 
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3. Hoeveel van de 65 bedrijven voldoen niet aan het besluit emissiearme 
huisvesting? 
Ons antwoord: Van de 65 veehouderijen zijn er 10 gecontroleerd op het 
Besluit emissiearme huisvesting en deze bedrijven voldoen hieraan. 

4. Hoeveel van de 65 bedrijven moeten aanpassingen voor 2022 aan hun stallen 
verrichten om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving? 
Ons antwoord: Dit is nog niet bekend, omdat nog niet alle veehouderijen zijn 
gecontroleerd aan de hand van de nieuwe regelgeving. Pas na controle van 
alle bedrijven kan dit antwoord gegeven worden. Stallen die nu al voldoen aan 
het Besluit emissiearme huisvesting moeten 1 januari 2022 voldoen aan de 
Verordening natuurbescherming. Stallen die nu niet voldoen aan het Besluit 
emissiearme huisvesting, moeten uiterlijk 1-1-2020 zijn aangepast en moeten 
dan ook voldoen aan de strengere normen van de Verordening 
natuurbescherming. Vandaar het verzoek van de provincie om het toezicht op 
de veehouderijen versneld uit te voeren. 

5. Is aan de hand van eerdere controles aan te geven of en welke consequenties 
de aanscherping van het beleid zal hebben voor bepaalde bedrijven? 
Ons antwoord: Zie antwoord vraag 4. 

6. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om ondernemers die in de knel 
komen om te voldoen aan de nieuwe wet en regelgeving te ondersteunen? 
Ons antwoord: Het is de verantwoordelijkheid van iedere ondernemer om te 
voldoen aan wet- en regelgeving. Hierin kunnen wij geen ondersteuning 
bieden. 

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen 
hebben, neemt u dan contact op met onze beleidsmedewerker Handhaving, de heer 
Chris Franken. U kunt hem bereiken via het in briefhoofd opgenomen doorkiesnummer 
of per e-mail via: c.franken(5)qemeente-steenbergen.nl. 
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