
Berghem, 13 september

Betreft: artikel 41 vragen over controles veehouderij

Geacht college van B&W,

Al jaren uit de SP haar zorgen over de gevolgen van de intensieve veehouderij voor het milieu en de 
volksgezondheid. Keer op keer komen er nieuwe onderzoeken die wijzen op de gevaren voor omwonenden 
en nadelige gevolgen voor de omgeving. Landelijke wetgeving loopt altijd achter de feiten aan. Reden te 
meer om streng toe te zien op bestaande regels.

Op 11 september lazen wij op de site van het Algemeen Dagblad1 dat de Provincie Brabant ter controle een 
aantal steekproeven heeft uitgevoerd bij veehouderijen in omringende gemeenten. Daar bleek nogal wat bij 
mis. Daarom stellen wij u de volgende vragen op grond van artikel 41.

In het rapport2 van de Provincie komt naar voren dat controlefrequentie en dossiervorming nogal eens onder
de maat zijn. Aangekondigde controles blijken soms niet of veel te laat uitgevoerd te worden.

1. Acht het college de theoretische frequentie van controle voor afzonderlijke bedrijven zoals gevoerd 
in Oss voldoende? Wordt deze frequente in de praktijk ook gehaald? Worden hercontroles binnen de 
gestelde termijn uitgevoerd?

2. Worden opleveringscontroles zo spoedig mogelijk uitgevoerd, zodat een ondernemer vooruit kan of 
aanpassingen kan doen?

Bij de uitgevoerde controles werden afwijkingen geconstateerd. Deze afwijkingen hebben gevolgen voor 
emissies en veiligheid.

3. Als we in Oss terugkijken naar de afgelopen 5 jaar, bij welk deel van de controles zijn er dan 
afwijkingen geconstateerd?

4. Wat is de aard van deze afwijkingen? In hoeveel gevallen gaat het om afwijkingen van de vergunde 
situatie? In hoeveel gevallen zijn misstanden geconstateerd met betrekking tot opslag van mest? 
Wat zijn andere gevonden afwijkingen?

5. Welke gevolgen hebben geconstateerde afwijkingen voor de omgeving en omwonenden?
6. Is er voldoende ruimte voor hercontroles nav geconstateerde afwijkingen? Worden deze bedrijven 

vervolgens vaker gecontroleerd?

We hopen op een spoedige doch degelijke beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Martijn Tonies, 
namens de Socialistische Partij Oss

1 https://www.ad.nl/binnenland/provincie-brabant-betere-controle-veehouderijen-hard-nodig~a2be6043/
2 http://brabant.nl/-/media/84ab7288207c40adba93feb9dfd43773.pdf?la=nl


