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veehouderijen

Beste leden en duoburgerleden,

In de raad van september 2017 heb ik u een schríftelijke reactie inzake controle op naleving van regels in de veehouderij
toegezegd. Via deze brief wil ik u hierover informeren.
Op 4 december 2017 heeft de gemeente zich aangemeld voor het project intensivering toezicht veehouderijen. Dit is een
samenwerking tussen de gemeenten, provincie en de omgevingsdiensten. Het project "Intensiveringtoezicht
veehouderijen" is een kans voor het maatschappelijk belang gezondheid/milieu, voor het inzicht hebben op
nevenactiviteiten (effect op ondermijning, criminaliteit), voor het tegengaan van oneerlijke concurrentie en herstel van
vertrouwen. Per 1 januari 2018 is het project gestart.
In het project worden alle veehouderijen bezocht in een periode van drie jaar, waarbij ruimte is voor risicogerichte
planning. In het project wordt/worden:
*
Toezicht tussen Wet Natuurbescherming en Wabo afgestemd, waardoor het bedrijf maar met één
toezichtsmoment te maken heeft;
*
Binnen drie jaar een beeld van de gehele sector gecreëerd;
»
De veehouderijen op een uniforme wijze worden gecontroleerd en de bevindingen geregistreerd. Daardoor zijn
de resultaten inzichtelijk en vergelijkbaar. Op basis daarvan is gedegen informatie over naleefgedrag te
genereren en kan dit resulteren in risicogericht toezicht en handhaving;
*
Ook gegevens verzameld over asbesthoudende daken (tevens communicatiemoment), vrijkomende agrarische
bebouwing en mogelijke stoppers. Dit draagt bij aan het voorkomen van ondermijning. De verzamelde informatie
kan gebruikt worden bij beleidsontwikkeling voor het buitengebied;
«
Inzicht verkregen in aspecten waarop niet meer gecontroleerd hoeft te worden, omdat het naleefgedrag goed is.
Daardoor kan efficiëntie in het verdere traject worden ingebouwd.
Voor Bergen op Zoom zal de OMWB een meerjareninspectieprogramma opstellen en zullen een richtlijn geven voor
groepen bedrijven, die als risicovol worden beschouwd. Verder faciliteren zij het project met het opstellen en
onderhouden van digitale checklisten.

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T140164
F (0164)245356
KvK 20169091

B nvBNGrek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek
- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657.

Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Bergen op Zoom,

Dhr. dr. F A létter.

