Aan de Leden van het
College van B&W
Van de gemeente Nieuwkoop
Nieuwkoop, 30 november 2010

Onderwerp:
Schriftelijke vragen aan het College over de aan de Milieudienst West-Holland gedelegeerde taken en
bevoegdheden.

Geacht College,
De milieutaken van de gemeente Nieuwkoop, waaronder controle en handhaving van
milieuvoorschriften, zijn nu ruim een jaar gedelegeerd aan de Milieudienst West-Holland.
Dit najaar is de begroting van de milieudienst West-Holland ingediend bij de gemeente en beschikbaar
gesteld aan de raad. De begroting betreft een kwantitatieve urenverantwoording.
In de afgelopen maanden ontving de fractie van PN diverse klachten van geuroverlast afkomstig van
een aantal varkenshouderijen (intensieve veehouderij).
Concreet gaat het hier om:
Achttienkavelseweg 22 (Rodenburg)
Korteraarseweg 60 (Rodenburg)
Korteraarseweg 132 (Mocking)

De provincie Zuid-Holland heeft beleid in voorbereiding waarbij men uitbreiding van de intensieve
veehouderij
Tegen deze achtergrond willen wij graag antwoord op een aantal vragen:
1. Zijn de klachten over geuroverlast door varkenshouderijen bij u bekend?
a. Zo ja, is er een handhavingstraject opgestart?
b. Zo nee, is de controle van de milieudienst op emissie en emissiebeperkende
voorzieningen wel afdoende, of gebeurt dit voornamelijk op basis van klachten?
2. Hoe krijgt u in algemene zin een inhoudelijk beeld van de milieuaangelegenheden binnen de
gemeente? (De milieudienst mag dan wel gedelegeerde taken en bevoegdheden hebben. De
gemeente blijft eindverantwoordelijke en dient ons inziens op de hoogte te zijn.)
3. Hoe wordt de inhoudelijke kwaliteit van de aan de milieudienst gedelegeerde werkzaamheden
beoordeeld? (Uit de jaarverslagen en begrotingen halen we slechts hoeveelheden en
urenverantwoordingen.)
4. Bent u het met ons eens dat wanneer bij de selectie van de milieudienst de prijs een
doorslaggevende rol heeft gespeeld een inhoudelijke toets van groot belang is?
5. Is u bekend dat de Provincie Zuid-Holland intensieve veehouderij in de hele provincie wil
tegengaan en met name in kwetsbare gebieden zoals het Groene Hart (zie Nota Landbouw
die dezer dagen in PS wordt behandeld)?
6. Wat is uw visie ten aanzien van intensieve veehouderij in het groen hart en met name in
Nieuwkoop?

7. In hoeverre zal de gemeente zelf beleid ten aanzien van de intensieve veehouderij formuleren
of is de beleidsontwikkeling ook bij de milieudienst ondergebracht? In welke vorm wordt de
raad in deze afwegingen betrokken?
8. Is u bekend dat een milieuvergunning is aangevraagd voor uitbreiding van (intensieve)
veehouderij voor het bedrijf Achttienkavelseweg 22: met 300 koeien naar ongeveer 4000
dieren totaal, uitbreiding stallen, aanleg mestzak van 4000 kubieke meter(!)?
9. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om, in lijn met het in ontwikkeling zijnde provinciale
beleid, grenzen te stellen aan die uitbreiding?
10. Gaat u daar ook gebruik van maken?

Onze fractie ziet beantwoording op de vragen tegemoet.
Met vriendelijke groeten

Fractie Progressief Nieuwkoop
Kees Hagenaars (raadslid) en Jan-Willem Meertens (fractieassistent)

