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Aan de Raad,

Sinds 2018 nemen wij deel aan het project Intensivering Toezicht veehouderijen van de OMWB. 
Het project is nu afgerond en de eindrapportage met Q&A treft uw raad ter kennisname aan.

Achtergrond
De agrarische sector is volop in beweging en er is sprake van een transitie naar een nog 
zorgvuldiger veehouderij. Inzicht in de naleving van bestaande regels is een belangrijke basis 
voor de samenleving. Objectieve en actuele informatie is ook belangrijk om toekomstige 
beleidsbeslissingen te kunnen onderbouwen en de effecten daarvan te kunnen monitoren. 
Daarnaast is deze actuele informatie of data van belang om de overheidstaak om deze bedrijven 
effectief te controleren, goed uit te voeren. Vandaar de wens om zicht te krijgen op een sector in 
transitie. In 2018 is het project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv) gestart. De drie 
omgevingsdiensten in Brabant controleerden in drie jaar tijd 5994 veehouderijen op alle 
relevante regelgeving in het kader van de milieu- en natuurwetten. Dit is gedaan in opdracht van 
en samen met 43 Noord-Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant.

Overwegingen
Het doel van het project was tweeledig:
1. Inzicht krijgen in naleefgedrag ('voldoet iedereen aan de regels')
2. Beschikken over een actueel beeld van de veehouderij sector.
Dit is 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. Voorbeelden 
hiervan zijn:

De mate van naleving van de regels (oneerlijke concurrentie door niet-naleving), 
problematiek van stoppende bedrijven en bedrijven die niet meer willen of kunnen 
investeren,
leegstand (waarbij sloop of herbestemming van het voormalige bedrijf aan de orde kan
zijn en inzicht in het risico op criminaliteit en ondermijnende activiteiten)
asbest.

De opgehaalde informatie en het actuele beeld zijn van belang voor de input voor het opstellen 
van lokaal, regionaal en provinciaal beleid. Het actuele beeld laat zien dat de veehouderijen in 
naleefgedrag vergelijkbaar zijn met de rest van de midden- en kleinbedrijf sector.
Geconstateerde overtredingen zijn al naar gelang de zwaarte en de impact van de overtreding op 
het milieu aangepakt.
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Wat heeft de opgehaalde informatie en het actuele beeld voor de gemeente Steenbergen 
opgeleverd:

1. Ernst overtredingen en gedrag overtreder
In totaal zijn vanaf januari 2018 t/m september 2021 binnen het ITv-project 73 controles 
uitgevoerd in Steenbergen. In ongeveer 40ũZo van de controles voldoet de veehouderij aan alle 
controleaspecten. Bij het andere deel van de controles zijn een of meerdere overtredingen 
vastgesteld. Van elk van deze overtredingen is volgens de systematiek van de Landelijke 
Handhavingsstrategie (LHS) de zwaarte bepaald. Daarbij maakt de toezichthouder een 
inschatting van de mogelijke gevolgen voor het milieu en van het gedrag van de overtreder.

De zwaarte van de overtreding is bepalend voor het vervolg. Dit kan zijn:
Geen vervolg: alleen informeren;
Waarschuwing: bestuurlijke waarschuwing (hercontrole);
Sanctie: bestuurlijk en/of strafrechtelijk optreden (voornemen last onder dwangsom, 
bestuurlijke strafbeschikking of proces-verbaal).

Van de controles met overtreding(en) heeft ongeveer 280Zo niet geleid tot een vervolgactie. In deze 
gevallen zijn bij de controle alleen lichte overtreding aangetroffen. Hierover wordt de 
ondernemer wel geïnformeerd, maar er wordt geen hercontrole uitgevoerd.
Van de controles met overtreding(en) heeft ongeveer 720Zo 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.
Geen van de controles met overtreding heeft geleid tot direct bestuurlijk en/of strafrechtelijk 
optreden. Wanneer dit wel het geval is, wordt in de meeste gevallen daarbij een voornemen last 
onder dwangsom opgelegd. In een aantal gevallen wordt ook strafrechtelijk opgetreden.

2. Beleidsinformatie
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de inventarisatie op de vooraf benoemde 
beleidsonderwerpen. Dit geeft inzicht in de stand van zaken in de agrarische sector en de 
uitdagingen voor de komende járen, zoals het verwijderen van asbest, (het herbestemmen van) 
leegstand en het aanpassen van stallen aan de provinciale verordening.
1. Asbest verdachte daken

Ja: 59, waarvan 56 in goede staat, er zijn 2 slechte daken (1 niet ingevuld). Nee: 249.
2. Leegstand panden

22 panden (waarvan 7 gesloopt, 5 stallen en 10 andere panden)
3. Naleving Besluit emissiearme huisvesting 

Ja: 35, Nee: 0, N.v.t.: 18
4. Overschrijding ammoniakemissie 

Ja: 2, Nee: 54
5. Opslag mest van buiten de inrichting 

Ja: 3, Nee: 54
6. Structureel minder dieren gehouden dan vergund 

Ja; 39, Nee: 17
7. Geen gegevens voorhanden waarbij sprake is van stoppersmaatregel (zie ook blz. 28 

eindrapport hierover)
8. Web-BVB (webapplicatie Bestand Veehouderijbedrijven). In hoeveel gevallen komt de info 

uit Web BVB overeen met de vergunde/gemelde situatie
Ja: 47, Nee: 9

9. Asbest op terrein 
Ja; 1, Nee 55
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10. Brabantse Zorgvuldigheid Vergunning verleend (in zijn algemeenheid geldt: er zijn nog 
maar weinig vergunningen waar BZV onderdeel van is, aangezien dit instrument relatief 
nieuw is)
Ja: 1 en 10007o nageleefd, Nee; 54

11. Voldoen stallen aan Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant
Ja: 43, Nee: 29 (volgens rapport moeten 16 inrichtingen voldoen op 1-1-2022, 7 in periode 
2023-2026, 4 in periode 2026-2030 en 2 in 2030 en later. Zie voor nuancering blz. 31 van 
het eindrapport).

Middelen
De kosten van het project zijn ten laste gegaan van het budget voor de OMWB. De provincie 
stimuleerde deelname via een bijdrage per controle die ongeveer 20^0 van de kosten bedraagt.

Duurzaamheid
De agrarische sector is volop in beweging en het project ITV heeft bijgedragen aan een transitie 
naar een nog zorgvuldiger en duurzame veehouderij.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de hŵeemee

Belt, MBA■ŗĩTP. de Jon;
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