
Geachte gemeenteraad  

 

Via deze raadsinformatiebrief informeren de drie omgevingsdiensten in Brabant u 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.  

 

Doel van het project 

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. 

 

Resultaten tot nu toe 

Voor u ligt de rapportage van de ITv-controles die tot en met 2019 zijn uitgevoerd en afgerond. Op dit 

moment zijn er 3500 controles, 55% van het totaal, uitgevoerd. Met de controles krijgen we zicht op 

deze sector in transitie. De toelichting die gegeven wordt in dit document betreft het beeld van alle 

deelnemers aan het project gezamenlijk. Ieder kwartaal ontvangt uw gemeente een eigen 

kwartaalrapportage, waar op detailniveau informatie over de eigen gemeente bekeken kan worden. 

 

In deze rapportage vindt u: 

1. Het naleefgedrag (naleving ten aanzien van de vastgestelde voorschriften); 

2. De beleidsinformatie (een inventarisatie van de door het bestuur/de opdrachtgevers vastgestelde 

onderwerpen). 

 

Naleefgedrag 

Het beeld van 2018 wordt gecontinueerd in 2019. Bij 53% van de controles zijn overtredingen 

aangetroffen. De overtredingen die geconstateerd zijn, hebben vooral te maken met gedrag en 

administratieve zaken zoals niet tijdig laten keuren van apparatuur of wijzigingen niet, of niet tijdig 

doorgegeven. Het grootste gedeelte van deze overtredingen heeft geleid tot een bestuurlijke 

waarschuwing. Hierbij krijgt de ondernemer een termijn om de overtreding op te lossen. Na afloop van 

die termijn wordt een her-controle uitgevoerd. Het naleefgedrag in de branche veehouderijen wijkt niet 

veel af van andere branches zoals bijvoorbeeld industrie of horeca.  

 

Beleidsinformatie 



In de rapportage wordt ook een overzicht gegeven van de inventarisatie op de vooraf benoemde 

beleidsonderwerpen zoals o.a. asbest, leegstand, emissiearme huisvesting, ammoniakemissie en 

opslag mest. Dit geeft inzicht in de stand van zaken in de agrarische sector en de uitdagingen voor de 

komende jaren. 

 

De belangrijkste conclusies die uit controles naar voren komen zijn: 

 Bij 2,6% van de bedrijven wordt teveel ammoniak uitgestoten. Dit heeft o.a. te maken met 

vergunningen/ meldingen die in een ‘ruim jasje’ worden aangevraagd (het aanvragen van 

meer dieren dan men eigenlijk van plan is te gaan houden). 

 Bij 52% van de bedrijven worden minder dieren gehouden dan vergund c.q. gemeld, wat 

inherent bovenstaande verklaart. 

 Ongeveer 1 op de 15 stallen staat leeg. 

 Op veel gecontroleerde daken ligt nog asbest verdacht materiaal en bij 350 daken waar 

asbest verdacht materiaal op ligt is het dak in slechte staat. 

 Bij ongeveer 1 op de 10 bedrijven wordt mest opgeslagen van buiten het bedrijf. 

 

Voortgang project 

Op dit moment bevindt het project zich in het 3de en laatste jaar. Dit jaar worden onder andere de 

bedrijven die zich hebben aangemeld voor de stoppersregeling gecontroleerd. De inschatting van de 

ODBN de OMWB is dat zij 100% gaan realiseren. Al kan een kleine doorloop naar 2021 niet worden 

uitgesloten. Voor de ODZOB geldt dat op dit moment 4 gemeentelijke programma’s nog niet definitief 

zijn en er vanuit de provincie nog een omvangrijke aanvullende opdracht kan volgen. Om een 

representatief beeld te krijgen voor 2020 van het project ITV zijn deze gegevens noodzakelijk. De 

verwachting is dat er de eerste week van maart het beeld compleet is. Vervolgens wordt de 

doorrekening gemaakt, het percentage dat nog resteert wordt bijgesteld en de verwachte realisatie 

wordt met de opdrachtgevers gedeeld. 

 

Het provinciebestuur van Noord-Brabant wil onderzoeken of, en hoe, de samenwerking na 2020 het 

beste kan worden vormgegeven. Dit onderzoek zal nagaan wat het project ITv tot nu toe heeft 

opgeleverd en welke kansen er zijn voor de toekomst. Wij zullen u in een volgende 

raadsinformatiebrief informeren over de uitkomsten van dit onderzoek en het advies van de provincie 

Noord-Brabant. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                


