GEMEENTE BOEKEL

Schriftelijke vraag van CDA Boekel-Venhorst d.d. 15 januari 2021
(ex artikel 38 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel)
onderwerp
Informeren stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderij en
intrekken milieuvergunning veebedrijven zonder dieren.

Toelichting
Politieke partij CDA Boekel-Venhorst heeft vragen gesteld over stand van zaken Subsidieregeling
sanering varkenshouderij en over het intrekken van milieuvergunningen van veebedrijven zonder dieren.
Vraag/vragen
1) Welk aantal varkenshouderijbedrijven hebben zich in onze gemeente aangemeld voor deze regeling?
2) Welk aantal maakt hier definitief gebruik van of komt hiervoor definitief in aanmerking?
3) Het aantal bedrijven op zich geeft nog onvoldoende inzicht in de mogelijk milieuwinsteffecten van deze
stoppers op de lange termijn. Daarom worden wij graag geïnformeerd over:
a) Aantal te slopen staloppervlakten dit tot gevolg zal hebben
b) Aantal varkens, geureenheden en kg NH3 die hiermee worden verminderd.
4) In hoeverre en op welke wijze is er in 2020 prioriteit gegeven aan de update van de overzichtskaarten
en het verwerken van alle achterstanden in de registratie van milieuvergunningen en intrekken van
milieuvergunningen van veebedrijven zonder dieren?
5) Hoeveel achterstanden zijn er nog en wanneer worden deze met afgehandeld?
6) Wat is het concrete positieve effect op aantallen dieren, geurkaarten e.d. wanneer bestanden wel
actueel zijn?

Antwoord van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 Januari 2021
1) 8 varkenshouderijbedrijven.
2) 7 varkenshouderijbedrijven hebben een positieve beschikking gekregen. Hiervan maken 3 bedrijven
gebruik van.
3) a. Voor de 3 bedrijven betekent dit ongeveer 6.500 m2
b. Voor de 3 bedrijven betekent dit:
- ongeveer 4.100 varkens op basis van de actuele vergunning
- ongeveer 6.130 NH3 emissie (kg/jr) op basis van de actuele vergunning
- ongeveer 66.900 geur emissie (OU/s) op basis van de actuele vergunning
4) Het inrichtingen bestand wordt beheerd door de ODBN en betreft het softwareprogramma Suite voor
Omgevingsdiensten.
De ODBN is op ons verzoek in 2019 gestart met het actualiseren van het inrichtingenbestand door middel
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van het uitvoeren van een gevelverificatie. Daarna hebben meerdere medewerkers van onze gemeente
een tweede screening hierop uitgevoerd (eind 2019). Hieruit zijn verschillende scenario’s naar voren
gekomen, zoals: geen aanpassing nodig, enkel kleine aanpassing in software programma nodig, eerst
controle uitvoeren voor meer duidelijkheid, eindcontrole uitvoeren om vergunning in te kunnen trekken,
vragen om een nieuwe melding Activiteitenbesluit of milieuvergunning, enzovoort.
Het werkprogramma Toezicht en Handhaving van de ODBN voor gemeente Boekel in 2020 was bijna
volledig gebaseerd op het bijwerken van het inrichtingenbestand door het uitvoeren van eindcontroles bij
veehouderijen. De actualisatie bij veehouderijbedrijven had de prioriteit. Uit de gevelverificatie en het
verdere dossieronderzoek is naar voren gekomen dat van de 187 agrarische inrichtingen op de lijst er 59
naar verwachting gesloten kunnen worden. Deze 59 inrichtingen zijn opgenomen in het werkprogramma
2020 van de ODBN om gecontroleerd te worden. Tot nu toe hebben we van de ODBN 36 afschriften van
eindcontrole brieven gehad waaruit blijkt dat de inrichting is beëindigd en dat de milieuvergunning wordt
ingetrokken en dat het ‘Web Brabantse Veehouderij Bedrijven’(web BVB) wordt bijgewerkt. We gaan er
vanuit dat de overige eindcontrole brieven spoedig volgen.
5) In het bovenstaande antwoord is alleen ingegaan op veehouderijbedrijven. Echter het
inrichtingenbestand bestaat uit allerlei verschillende inrichtingen, van winkels tot industriële bedrijven tot
locaties waar enkel een propaantank is gelegen.
Tijdens de actualisatieronde is naar voren gekomen dat bij veel inrichtingen een inventariserende check
diende te worden uitgevoerd om te bepalen wat er exact gebeurt. Dit is tijdens de corona periode zoveel
mogelijk telefonisch gebeurd. Uit deze telefonische check blijkt dat bij 35 inrichtingen een fysieke
controle nodig is en dat er 18 nieuwe meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit moeten worden
ingediend. Deze controles en brieven moeten nog worden ingepland.
6) Terug naar alleen de veehouderijbedrijven: Door het bijwerken van het inrichtingenbestand worden er
niet minder dieren gehouden binnen Boekel. Echter, het is wel zo dat in het verleden meer veehouderijen
binnen de gemeente aanwezig waren dan dat nu het geval is. Door het actualiseren van het
inrichtingenbestand met de werkelijke situatie zullen ‘lege vergunningen’ van veehouderijbedrijven
worden ingetrokken. Als de vergunningen worden ingetrokken kan dit ook worden verwerkt in Web BVB.
Op basis van Web BVB worden de geurkaarten gemaakt.
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