RAADSINFORMATIEBRIEF
Onderwerp:

Project Provincie intensivering toezicht veehouderijen

Registratienummer:

00625085

Datum:

16 november 2017

Portefeuillehouder:

H.J. Mak

Steller:

M.A.L. Weekers

Nummer:

RIB-HM-1733

Geachte heer, mevrouw,
Zoals u weet, vinden we, als gemeente, het toezicht op veehouderijen heel belangrijk en
zetten hier structureel hoog op in. Wij stellen het dan ook erg op prijs, dat nu ook de
provincie hier meer werk van maakt door een gezamenlijke aanpak. Zowel de provincie
als de gemeente is bevoegd gezag op verschillende punten en een samenwerking kan
dan alleen maar leiden tot kwalitatief nog betere controles.
De provincie Noord-Brabant start het project ‘intensivering toezicht veehouderijen’. Hiervoor stelt ze de Brabantse gemeentes voor om gezamenlijk vaker en op meer punten te
inspecteren.
Doel
Met het project wil de provincie in een periode van drie jaar een totaalbeeld creëren van
de gehele veehouderijsector, door op uniforme wijze alle veehouderijen te controleren en
de bevindingen eenduidig te registreren. Daardoor worden op provincieniveau de resultaten inzichtelijk en vergelijkbaar. Dit biedt goede informatie over naleefgedrag en wordt
het risicogericht toezicht houden en handhaven beter mogelijk.
Project opzet
In de periode van 1 januari 2018 tot 1 januari 2021 worden alle veehouderijen in de
deelnemende gemeentes één keer gecontroleerd op zowel naleving van de Wabo (Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht) als de Wet Natuurbescherming. Daarnaast wordt
bij de controle informatie verzameld over:
- asbesthoudende daken (tevens communicatiemoment richting eigenaar);
- vrijkomende agrarische bebouwing;
- mogelijke stoppers.
De provincie wil deze informatie gebruiken voor beleidsontwikkeling voor het buitengebied.
Vergelijking handhavingsprogramma Deurne
Deurne heeft een eigen handhavingsprogramma. Toezicht en handhaving op veehouderijen is daar een hoog geprioriteerd onderdeel van. Op dit moment worden in Deurne alle
veehouderijen al minimaal eens per drie jaar gecontroleerd. Dit ligt dus al in lijn met wat
de provincie voor ogen heeft met het kwantitatieve aspect van het project ‘Intensivering
toezicht veehouderijen’. Sterker nog: een aantal bedrijven wordt conform ons handhavingsprogramma zelfs vaker gecontroleerd. Zo worden bijvoorbeeld veehouderijen met
een chemische luchtwasser jaarlijks gecontroleerd. We voeren dus als gemeente al meer
controles uit dan de provincie met haar project beoogt.
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De controles die de provincie in haar project voorstelt, zijn echter wel uitgebreider dan
onze eigen controles. Zowel de naleving van Wabo (bevoegd gezag gemeente) als Wet
Natuurbescherming (bevoegd gezag provincie) worden gelijktijdig gecontroleerd. Daarnaast worden in het provinciale project aanvullende gegevens verzameld over de locatie.
De controles die we nu zelf uitvoeren conform ons handhavingsprogramma hebben alleen
betrekking op de naleving van de Wabo.
Afwegingen
Deelname aan het project heeft een aantal voordelen:
- De uitgebreidere controles geven een beter totaalbeeld van de situatie per bedrijf
en per gemeente én zijn efficiënter dan meerdere controles op losse onderdelen;
- Op basis van deze integrale controlegegevens, zal een vervolgcontrole en handhaving gerichter en efficiënter zijn;
- De uniforme controles door heel Brabant leveren een goede mogelijkheid om gemeentes op naleving te vergelijken;
- De aanvullende informatie over asbesthoudende daken, vrijkomende agrarische
bebouwing en mogelijke stoppers biedt bovendien aanknopingspunten voor de
ontwikkeling van lokaal beleid.
Groot nadeel van het project is echter, dat veehouderijen gemiddeld minder vaak worden
gecontroleerd dan wanneer we ons eigen handhavingsbeleid toepassen.
Intensivering controles Deurne
Het college erkent de meerwaarde van het project en heeft op 28 november 2017 besloten om deel te nemen aan dit project “intensivering toezicht veehouderijen” van de provincie Noord-Brabant. Het college ziet de bijbehorende lagere controlefrequentie echter
als bijzonder onwenselijk: ze vindt de bescherming van een gezonde en veilige leefomgeving van groot belang. Frequent toezicht op naleving van de regels hoort daarbij. Zoals
de provincie in haar excuusbrief met betrekking tot het IBT-traject heeft aangegeven,
heeft Deurne de zaken goed op orde. Het college wil dit graag zo houden en waar mogelijk verder verbeteren.
Het college heeft dan ook besloten om – naast deelname aan het project van de provincie - vast te houden aan de controlefrequentie zoals in ons handhavingsprogramma is
vastgelegd. Naast de controles die worden uitgevoerd binnen het provinciale project,
worden aanvullend nog extra controles uitgevoerd. Dit betreft veehouderijen:
- met chemische luchtwassers;
- met een IPPC-installatie;
- die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben.
Hiermee wordt vastgehouden aan de kwantiteit van de controles en wordt de kwaliteit
van de controles verder opgevoerd.
Kosten
Er zijn minder controles in het provinciale project dan binnen ons eigen programma,
maar de kosten per controle zijn hoger. Dit komt omdat er per controle uitgebreider en
langer wordt gecontroleerd. De provincie draagt € 120 per controle bij. Deelname aan
het project én het vasthouden aan de eigen controlefrequenties zorgen met deze bijdrage
voor extra kosten à € 50.000 per jaar. Dit wordt verwerkt in de kaderbrief 2018.
Het project wordt uiteraard geëvalueerd.
Burgemeester
H.J. Mak
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