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Kennisnemen van 

De voortgang van het project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv).  

Inleiding 
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 is 55% van het totaal, uitgevoerd.  
 
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 
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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. 
Voor de gemeente Goirle is het naleefgedrag lager dan van alle deelnemers in het 
programma. Bij 58% van de controles zijn overtredingen aangetroffen.  
 

1. Van de controles met overtreding(en) heeft ongeveer 17% niet geleid tot een 
vervolgactie. In deze gevallen zijn bij de controle alleen lichte overtredingen 
aangetroffen. Hierover wordt de ondernemer wel geïnformeerd, maar er wordt geen 
her-controle uitgevoerd. 

2. Van de controles met overtreding(en) heeft ongeveer 72% 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. 

3. De resterende 11% van de controles met overtreding(en) heeft geleid tot direct 
bestuurlijk en/of strafrechtelijk optreden. In de meeste gevallen wordt daarbij een 
voornemen last onder dwangsom opgelegd. In een aantal gevallen wordt ook 
strafrechtelijk opgetreden. 

 

Conclusie  
Het aantal bedrijven in Goirle en Riel  die een last onder dwangsom en of een sanctie 
hebben ontvangen is ten opzichte van het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten  
hoog namelijk 11,1% ten opzichte van 4,6% (gemiddelde).  
 
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: 

• Een teveel aan ammoniak wordt door 2,6% uitgestoten door alle bedrijven. 
Voor Goirle is dit 3% (dit is 1 bedrijf van de inmiddels 26 gecontroleerde bedrijven). 

• Bij 52% van de bedrijven worden minder dieren gehouden dan vergund c.q. gemeld. 
Voor Goirle is dit 38% (10 van 26 houdt minder dieren). 

• Ongeveer 1 op de 15 stallen van alle bedrijven staan leeg.  
In Goirle is dit 1 op de 37 stallen die leeg staan. 

• Op veel gecontroleerde daken ligt nog asbest verdacht materiaal, bij 350 daken waar 
asbest verdacht materiaal op ligt is het dak in slechte staat. 
In Goirle zijn 31 daken asbestverdacht en is er 1 dak in slechte staat, 1 heeft een 
onbekende status en de overige daken zijn goed. 

• Bij ongeveer 1 op de 10 bedrijven wordt mest opgeslagen van buiten het bedrijf. 
In Goirle wordt bij 1,5 van de 10 bedrijven mest opgeslagen van buiten het bedrijf. 
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Voortgang project 
Het project bevindt zich in het 3de en tevens laatste jaar. Dit jaar worden onder andere de 
bedrijven die zich hebben aangemeld voor de stoppersregeling gecontroleerd. De 
inschatting is dat 100% gerealiseerd gaat worden. Al kan een kleine doorloop naar 2021 niet 
worden uitgesloten mede door de COVID 19 maatregelen. Nog niet alle gegevens zijn van 
alle omgevingsdiensten zijn in beeld maar zodra het beeld compleet is, 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 over een eventueel vervolgtraject. 
 
Een oplossing voor het verbeteren van het naleefgedrag is in de rapportage niet genoemd. 
We verwachten dat een eventueel vervolgtraject op het ITv-project hierin zou kunnen 
voorzien.  
__________________________________________________________________________ 


