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Aan de Raad,

Via bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren de drie omgevingsdiensten in Brabant het college 
en de raad over de voortgang van het project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv).

In 2018 is het project Intensivering Toezicht veehouderijen gestart ter ondersteuning van de 
Transitie veehouderij. De drie omgevingsdiensten in Brabant controleren 6400 veehouderijen in drie 
jaar op alle relevante provinciale en gemeentelijke regelgeving in het kader van de milieu- en 
natuurwetten. De omgevingsdiensten voeren het intensieve toezicht uit in opdracht van 43 Noord- 
Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant.

Het doel van het samenwerkingsproject Intensivering Toezicht veehouderij is tweeledig: 'iedereen 
voldoet aan de regels' en 'het beschikken over een actueel beeld van de veehouderijsector'. Dit 
wordt bereikt door in korte tijd informatie op te halen over allerlei aspecten die samenhangen met 
de intensieve veehouderij en de transitie waarin deze sector zich bevindt, zoals: de mate van 
naleving (oneerlijke concurrentie door niet-naleving), problematiek van stilzitters, de stoppers, 
leegstand (sloop, herbestemming, criminaliteit, ondermijning) asbest enzovoort. Deze informatie en 
het actuele beeld geven input voor (lokaal en regionaal) beleid.

In de raadsinformatiebrief treft u de resultaten tot nu toe aan, alsmede informatie over het 
naleefgedrag, beleidsinformatie en de voortgang van het project.

Specifiek voor Steenbergen betekent dit dat vanaf de start van het project in 2018 tot en met 2019 
in totaal 51 controles zijn uitgevoerd binnen het ITv-project. In ongeveer 330Zo van de controles 
voldoet de veehouderij aan alle controleaspecten. Bij het andere deel van de controles zijn een of 
meerdere overtredingen vastgesteld. Van de controles met overtreding(en) heeft ongeveer 240Zo niet 
geleid tot een vervolgactie. In deze gevallen zijn bij de controle alleen lichte overtredingen 
aangetroffen. Hierover wordt de ondernemer wel geïnformeerd, maar er wordt geen hercontrole 
uitgevoerd. Van de controles met overtreding(en) heeft ongeveer 760Zo geleid tot een bestuurlijke 
waarschuwing. Hierbij krijgt de ondernemer een termijn om de overtreding op te lossen. Na afloop 
van die termijn wordt een hercontrole uitgevoerd.
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Geen van de controles met overtreding heeft geleid tot direct bestuurlijk en/of strafrechtelijk 
optreden.
Er is tevens gecontroleerd of er een asbestverdachte situatie op de daken van de panden is 
aangetroffen. Er zijn 41 panden met een asbestverdacht dak aangetroffen. Er zijn 176 panden 
zonder asbestverdacht dak aangetroffen.
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