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De heer K. Gommeren 
fractievoorzitter van de WD

onderwerp Artikel 40 vragen transitie veehouderij
Steenbergen, 2 juli 2019

Geachte heer Gommeren,

Provinciale Staten van Noord Brabant hebben op 7 juli 2017 de gewijzigde 
Verordening natuurbescherming vastgesteld. Het betreft een aanscherping van 
de staleisen per 1-1-2022.

In verband hiermee heeft u ons college vragen gesteld.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

1. Hoeveel vergunningen/meldingen zijn er in onze gemeente al 
binnengekomen in het kader van de Verordening Natuurbescherming?
Ons antwoord:
De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningen/ontheffingen, die in het 
kader van de Wet natuurbescherming worden verleend.
De provinciale regels voor natuurbescherming zijn samengebracht in de 
Verordening natuurbescherming Noord-Brabant en gaan over de bescherming 
van Natura-2000 gebieden, dieren en bos (of andere houtopstanden).

Voor veehouderijen is er naast een vergunning/ontheffing op grond van de Wet 
Natuurbescherming ook een Omgevingsvergunning milieu of melding op grond 
van het Activiteitenbesluit nodig, waar de gemeente bevoegd gezag voor is.

In verband met de nieuwe staleisen per 1-1-2022 op grond van de Verordening 
natuurbescherming zullen er bij de gemeenten meer aanvragen 
Omgevingsvergunning milieu/meldingen dan normaal worden ingediend.

De zogenoemde stoppersregeling zal daarnaast mogelijk zorgen voor intrekking 
van Omgevingsvergunningen milieu of meldingen.
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Op dit moment wordt bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
geïnventariseerd hoeveel aanvragen er vanwege deze nieuwe staleisen al in 
behandeling zijn genomen.

2. Hoeveel aanvragen is de inschatting van het College dat er op 1 januari 
2020 binnen moeten zijn?
Ons antwoord:
De Omgevingsdienst voert voor de gemeente Steenbergen het project 
Intensivering toezicht veehouderijen uit in 3 járen (2018-2020).
Hieruit komen gegevens voort over welke veehouderijen al aan de staleisen 
voldoen en welke niet. Gezien het lopende project is nu nog geen goede 
inschatting te maken van de hoeveelheid aanvragen dat op 1 januari 2020 binnen 
moet zijn.

3. Heeft u al extra capaciteit gereserveerd om al die vergunningen te kunnen 
behandelen?
Ons antwoord:
Brabantbreed wordt er door de provincie en de omgevingsdiensten druk gewerkt 
aan het project over de impact van de ontwikkelingen in relatie tot de transitie 
veehouderij op de vergunning- en toezichttaken voor de gemeenten en de 
Omgevingsdienst.
Momenteel wordt er een ambtelijke en bestuurlijke Taskforce opgericht omdat dit 
gezien de omvang van de gevraagde capaciteit vraagt om een andere aanpak dan 
anders. De Taskforces zullen oplossingsrichtingen uitwerken en deze aanbieden 
aan de betrokken bestuurders.
Binnenkort worden de bestuurders uitgenodigd voor een Brabantbrede 
bijeenkomst om alle gemeenten te voorzien van dezelfde achtergrondinformatie.

4. Heeft u inzichtelijk wat dit aan extra kosten voor de gemeente betekent? 
Is/wordt daar ruimte voor gereserveerd in de begroting?
Ons antwoord:
De door de bestuurders te kiezen oplossingrichting zal bepalen welke extra 
kosten het voor de gemeenten met zich meebrengt.

5. Als vergunningen niet allemaal op tijd behandeld kunnen worden, dreigt er 
dan niet een ongelijk speelveld in de gemeente?
Ons antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 3.
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6. Bent u het met ons eens dat de Provincie, zowel de veehouderijbedrijven, 
alsook gemeenten en omgevingsdiensten opgezadeld hebben met een, gelet op het 
vastgestelde tijdspad, onuitvoerbare regelgeving?
Bent u bereid dit signaal ook zodanig af te geven aan de Provincie?
Eventueel in bestuurlijke samenwerking met de Brabantse-Wal gemeenten?
Ons antwoord:
Ons college gaat uit van het gegeven dat de Verordening natuurbescherming per 1 -1 - 
2022 aangescherpte staleisen voorschrijft. Binnen de genoemde bestuurlijke taskforce 
zal de aanpak bepaald worden om de opgave zo goed mogelijk uit te voeren.

Hoogachtend, Z
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, _____ de burgemeester,

len Belt, MBA
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