
Vraag voor de Vragenronde in de raadsvergadering van maandag 25 februari 2013 

 

Onlangs werd naar aanleiding van vragen van de PvdA fractie in de Staten van 

Overijssel bekend dat er nogal wat mis is met de naleving van 

milieuvergunningen van veehouderijen. Zo bleek bij 30 gecontroleerde bedrijven 

er 10 niet te voldoen aan de Natuurbeschermingswetgeving, terwijl er bij acht 

illegale situaties waren gevonden. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor 

handhaving van de Wet Milieubeheer wil de fractie van de PvdA weten hoe het 

met de naleving van deze wet in de gemeente Dalfsen staat.  

 

Om die reden willen we vragen of het college kan aangeven, op basis van actuele 

gegevens, in welke mate de veehouderijen in onze gemeente voldoen aan de 

milieuvergunningen in het algemeen en aan de eisen gesteld aan emissies van 

stikstof en fijnstof in het bijzonder? Zo ja, hoe waardeert u het aantal 

geconstateerde overtredingen en de mate en intensiteit van handhaving? Zo nee, 

bent u bereid een dergelijk overzicht samen (te laten) stellen en ons alsnog over 

dit onderwerp te informeren? 

 
 namens de fractie van PvdA Dalfsen 

José Eilert-Herbrink 

 

 



Beantwoording: 
 
In de Stentor en op RTV-oost is hieraan onlangs aandacht 
besteed na vragen van de PvdA-fractie aan Gedeputeerde 
Staten.  
Vragen zijn gesteld over het toezicht en handhaving van: 
- de Natuurbeschermingswet bij veehouders en van  
- de milieuvergunningen van veehouders. 
 
Het is fijn u te kunnen vertellen dat het naleefgedrag van 
de agrarische bedrijven in Dalfsen over het algemeen 
goed is te noemen. Ze houden zich doorgaans goed aan 
de vergunningvoorschriften en hetzelfde geldt voor de 
eisen die worden gesteld aan emissies van stikstof en 
fijnstof. 
We hebben in 2012 slechts 1 bedrijf aan moeten schrijven 
in verband met overtreding van vergunningvoorschriften. 
 
Wij kunnen geen inzicht geven in de mate waarin 
veehouderijen voldoen aan de Natuurbeschermingswet. 
Het toezicht daarop is namelijk een verantwoordelijkheid 
van de provincie. Wel willen vragen of de provincie dit 
inzicht kan verschaffen. Het antwoord zullen wij dan 
opnemen in het Milieujaarverslag 2012 dat u in april via 
het RIS wordt aangeboden. 


