Schriftelijke vragen portefeuille Wonen en Werken
Geacht college,
Betreft: Informeren stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderij
De subsidieregeling sanering varkenshouderijen geeft aan bedrijven die veel geuroverlast
veroorzaken voor omwonenden, de mogelijkheid in aanmerking te kunnen komen voor de
saneringsregeling. De vergoeding die daaruit geleverd kan worden bestaat uit 2 delen:
De varkenshouder ontvangt voor de ingeleverde varkensrechten een marktconforme
vergoeding. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor een vergoeding voor de vierkante meters
te slopen staloppervlak.
Tijdens commissievergaderingen Wonen en Werken zijn we in 2020 prognosticerend
geïnformeerd over de voortgang m.b.t. stoppers in onze gemeente. De deadline voor
varkenshouders voor een definitieve keuze is per bedrijf dan wel verschillend, maar de
beslistermijn is voor de meeste aanvragers inmiddels verstreken.
Het CDA vraagt het college ons te informeren over de actuele stand van zaken per 1
januari 2021:
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.

Betreft: Intrekken milieuvergunning veebedrijven zonder dieren.
De ODBN belast met toezicht en handhaving milieuvergunningen is sinds 2013 belast met
het in kaart brengen van alle actuele milieuvergunningen in de gemeente Boekel. De
bestaande achterstanden in deze registratie bleek bij eerdere vragen gesteld bij de
vaststelling van de nieuwe GR, maar ook bij de vaststelling Jaarrekening en Begroting
ODBN een terugkerend aandachtspunt.
Het CDA vraagt het college ons te informeren over de actuele stand van zaken per 1
januari 2021:
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?
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