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Schriftelijke vragen over toezicht op veehouderijbedrijven 

Geachte mevrouw Voerman, 

In uw brief van 29 november 2017 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over bovengenoemd onderwerp. 
Onder verwijzing naar onze brief van 12 december 2017 (nr. 2017-106.379/50/A.8) waarin wij u hebben 
meegedeeld meer tijd nodig te hebben voor beantwoording, doen wij onderstaand u de beantwoording op de 
gestelde vragen toekomen. 

1. Bent u op de hoogte van dit onderzoek en denk u dat de conclusies te vertalen zijn naar de provincie 
Groningen? Met andere woorden, is de controle en handhaving ook in onze provincie ver onder de 
maat? Zo Ja, wat gaat u daaraan doen? Indien niet, waarop baseert u dat? 

Ja. 
Er zijn geen signalen bekend dat de situatie t.a.v. de adequate uitvoering van milieutoezicht door gemeenten in 
deze branche te wensen overlaat. Uit de jaarverslagen milieutoezicht blijkt niet dat de frequentie van het 
toezicht door gemeenten te wensen overlaat. Overigens is het aan de gemeenten zelf om naar aanleiding van 
hun beleid aan de diverse aspecten in het milieutoezicht een prioritering toe te kennen. 

2. In hoeverre heeft de provincie Groningen zicht op het adequaat toezicht houden op de 
veehouderijen door de Groninger gemeentes? Maakt u gebruik van uw recht en plicht ais 
interbestuurlijk toezichthouder als het gaat om de gemeentelijk toezicht op de veehouderijen? Zo 
niet, waarom niet? Kunt u het antwoord toelichten? 

Het toezicht op veehouderijen, niet zijnde melkveehouderijen, is volgens het Besluit Omgevingsrecht (BOR) een 
basistaak en daarom uitbesteed aan de Omgevingsdienst Groningen (ODG). Gemeenten die alleen de 
basistaken hebben uitbesteed aan de ODG doen het toezicht op melkveehouderijen nog zelf. De gemeenten 
Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum laten dit door de Werkorganisatie DEAL uitvoeren. 

Het interbestuurlijk toezicht (IBT) op gemeenten wordt conform de Wet Revitalisering Generiek Toezicht 
uitgevoerd. De komende tijd zal bij alle gemeenten een Risicoanalyse Uitvoering Wabo-taken worden gemaakt, 
zodat het IBT op de uitvoering van Wabo-taken vervolgens risicogestuurd kan plaatsvinden. In het tempo van 
het herindelingsproces wordt voor elke (toekomstige) gemeente in Groningen zo'n risicoanalyse gemaakt. 
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3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het met het oog op kiimaat, miiieu en dierenweizijn 
beiangrijk is, dat veehouders zich houden aan de voorwaarden zoais vermeid in hun vergunning? Zo 
Ja, bent u bereid om net ais in Brabant onderzoek te iaten verrichten naar de mate waarin bedrijven 
zich houden aan die voorwaarden? Bent u bereid om aiie gemeentes in onze provincie te vragen naar 
de frequentie waarop bedrijven bezocht en gecontroieerd worden? Zo niet, waarom niet? 

Ja. 
Er is uiteraard geen twijfel over nut en noodzaak van milieuwetgeving en de naleving daarvan. Het toezicht op 
de naleving, de prioritering en daarmee ook de controlefrequentie is echter een zaak van het bevoegde gezag, 
in dit geval de gemeenten. 

Ten aanzien van de benodigde deskundigheid bij gemeenten zijn er voldoende garanties als resultaat van de bij 
vraag 5 genoemde kwaliteitsslag. Onder coördinatie van de provincie wordt met het project Borging 
Procescriteria op dit moment gewerkt aan een verbetering van de kwaliteit van risicogestuurd toezicht en 
handhaving door gemeenten. Gemeenten werken daarvoor gezamenlijk aan een regionale risicoanalyse, 
waarin alle milieuaspecten aan bod komen en op basis waarvan gemeenten controlefrequenties vaststellen. Op 
dit moment zien wij daarom geen reden een aanvullend onderzoek uit te voeren zoals in Brabant. 

4. In Brabant was één van de redenen van falend toezicht door de gemeentes het hebben van 
onvoldoende capaciteit om hun toezichts- en handhavingstaken adequaat uit te voeren. Om het 
toezicht- en handhavingsprogramma volledig uit te voeren zouden gemeenten het beschikbare 
budget moeten verhogen. Bovendien ontbreekt in een aantal gemeenten een flexibel budget om 
incidenteel benodigde capaciteit in te zetten. Hoe is dat volgens u gesteld in onze provincie? 

Deze vraag zal deel uitmaken van de bij vraag 2 genoemde Risicoanalyse Uitvoering Wabo-taken. 

5. Uit het Brabants onderzoek is gebleken dat bij gemeentes en omgevingsdienst er te weinig 
deskundigheid is als het gaat om toezicht op een veehouderij, is er in uw optiek voldoende 
deskundigheid aanwezig bij de Groningse gemeentes en de OOG en waarop baseert u dat? Ais dat 
niet het geval is, hoe gaat u helpen om dit probleem op te lossen? 

Alle gemeenten hebben in 2013 en 2014 een zelfevaluatie uitgevoerd op grond van de landelijk vastgestelde 
set Kwaliteitscriteria 2.1. Daarmee ontstond een beeld over in hoeverre elke organisatie kon voldoen aan de 
vereiste generieke en specifieke deskundigheden. Waar de uitslag daartoe aanleiding gaf is een verbeterplan 
opgesteld en zijn verbeteracties uitgevoerd. De gemeenten hebben vervolgens voldaan aan de wettelijke 
verplichting om zichzelf te binden aan een door de Raad vastgestelde Verordening VTH-kwaliteit, waarin het 
voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria ook voor de toekomst geborgd is. 

6. Sinds 1 Januari 2016 moeten iuchtwassers bij varkenshouderijen voorzien zijn van elektronische 
monitoring. Weet u of in onze provincie deze overal zijn geïnstalleerd? Zo Ja, kunt u ons duidelijk 
maken hoe dat gecontroieerd is? Zo niet, hoe controleert u dan de werking van de iuchtwassers en 
de afgesproken maximale uitstoot? 

Deze vraag moet door de ODG worden beantwoord. De gemeenten zijn hiervoor bevoegd gezag en dit betreft 
een basistaak die bij de ODG is belegd. 

7. In 40% van de onderzochte gemeenten in Brabant is sprake van een toename van ammoniakemissie 
als gevolg van het houden van meer dieren dan vergund. Er zijn bedrijven gevonden, die andere 
dieren hielden dan vergund en melkveehouders die opstallen in plaats van weidegang toepassen en 
daarmee in strijd met de vergunning handelen, alsmede consumentvertrouwen schaden. Weet u van 
veehouders in onze provincie die zich niet houden aan de regelgeving? Zo Ja, van hoeveel bedrijven 
weet u dat en hoe bent u daarmee omgegaan? Zo niet, trekt u conclusie en gaat u toch handelen 
n.a.v. de bevindingen in Brabant? 

Wij herkennen het geschetste beeld niet en verwijzen naar de beantwoording van vraag 2. 



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen; 

, voorzitter. 

, secretaris. 


