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Onderwerp

Varkensbaron met beroepsverbod in Duitsland bouwt nieuwe megastallen in
Nederland

Datum

7 mei 2019
Ons kenmerk

C2243675/4507772

Geachte heren Boon en van Hattem,

Uw kenmerk

Contactpersoon

Bij brief van 10 april 2019, ingekomen op 10 april 2019, heeft u namens de
PVV-fractie schriftelijke vragen gesteld.

J.F.W.M. (Anky) Dieden
Telefoon

(073) 680 86 04

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

adieden@brabant.nl

1. Is het college bekend met de praktijken van de in Duitsland veroordeelde
dierenmishandelaar Adriaan Straathof en is het college tevens op de hoogte van
zijn twee bedrijven en de hoofdvestiging van Sebava BV in onze provincie?
Antwoord: Ja.

2. De provincie heeft in 2015 een Natuurbeschermingswetvergunning verleend
aan Straathofs bedrijf voor wijziging/uitbreiding van een veehouderij in Hoeven.
a. Kan GS als bevoegd gezag voor deze veehouderij aangeven op welke
wijze en met welke frequentie inspecties door de Omgevingsdienst
plaatsvinden bij dit bedrijf?
b. Kan GS aangeven of inspecteurs van de Omgevingsdienst eventuele bij deze
inspecties vermoedelijke misstanden rond dierenwelzijn melden bij de NVWA
(of andere bevoegde instanties)?
c. Kan het college tevens aangeven of er bij de bedrijven van Straathof in onze
provincie dergelijke misstanden zijn geconstateerd?
Antwoord:
a. Wij zijn voor deze inrichting alleen bevoegd gezag voor de Wet
natuurbescherming (Wnb). De gemeente is bevoegd gezag in het kader van
de Wabo. Controle van de Wnb-vergunningen hebben plaats gevonden in
2013, 2016 en 2019. De controle in 2019 is tegelijkertijd uitgevoerd met de
Wabo. In 2019 zijn diverse overtredingen geconstateerd. Ook is een
repressief traject ingezet.

Bijlage(n)

-

b. Op dit moment vervullen de omgevingsdiensten en de NVWA een oog- en
oorfunctie voor elkaar. Dit betekent dat (grove) misstanden worden gemeld
aan de andere organisatie. In het kader van taken gerelateerd aan de Wet
natuurbescherming wordt er door de omgevingsdiensten al naar aspecten
van de NVWA gekeken en deze aangegeven aan de NVWA waarbij er een
afschrift van de brief en het verslag wordt toegezonden. In toenemende mate
wordt samenwerking gezocht tussen beide organisaties.
c. Er zijn geen meldingen over miststanden met betrekking tot dierenwelzijn.
Ook de geconstateerde overtredingen hebben daar geen betrekking op.
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3. Het bedrijf van Straathof in Lierop heeft SDE+ subsidie (rijkssubsidie
duurzaamheid) voor zonnepanelen.
a. Kan GS uitsluiten dat de bedrijven van Straathof subsidies ontvangen in het
kader van de Brabantse energieagenda?
b. Indien de provincie toch (duurzaamheids)subsidies mocht verlenen aan
Straathof, hoe verhoudt dit zich met de doelstellingen van de BZV?
c. Kan GS aangeven of er door of namens de provincie nog meer subsidies of
vergunningen aan Sebava BV verstrekt zijn?
d. Zo ja, kunt u een overzicht verstrekken van alle door de provincie aan
Sebava BV verstrekte subsidies en vergunningen?
Antwoord:
a. We hebben geen subsidies aan Straathof verstrekt. Daarnaast geldt dat in de
beleidsregel Wet Bibob Noord-Brabant 2018, die op 13 december 2018 in
werking is getreden, mogelijkheden zijn opgenomen om aangevraagde
subsidies te weigeren en verleende subsidies in te trekken als er aanwijzingen
zijn dat een veehouder zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan het
plegen van strafbare feiten zoals dierenmishandeling en
dierenverwaarlozing.
b. Het toekennen van een subsidie en de BZV zijn twee verschillende dingen.
De BZV is een instrument dat stuurt en stimuleert dat een veehouderij
zorgvuldig is en daarmee goed past in haar omgeving. De veehouder heeft
de keuzevrijheid om zijn pakket van verbeteringen zelf samen te stellen. Dit
pakket maakt de veehouderij zorgvuldiger dan de wettelijke minimumeisen.
Een veehouder moet een voldoende BZV-score hebben op het moment dat hij
zijn bedrijf wil uitbreiden.
c. Er zijn door GS geen vergunningen of subsidies aan Sebava BV of Straathof
verleend (behalve de al eerder genoemde Wnb-vergunning).
d. Zie antwoord c.

4. Is het college het met de PVV eens dat de meeste varkenshouders/-boeren
juist wel heel goed met hun dieren omgaan en dat dezen een slechte naam
krijgen dankzij notoire dierenbeulen als Adriaan Straathof?
Antwoord: Brabant heeft baat bij ondernemers die op een goede manier
omgaan met dierenwelzijn.
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5. Is het college het met de PVV eens dat de provincie er alles aan moet doen
om dierenbeulen het werk onmogelijk te maken? Zo ja, welke middelen denkt
het college in te kunnen zetten om een einde te maken aan de activiteiten van
Straathof in Brabant?
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Antwoord: Wij hebben ons beleid ten aanzien van integriteitsbeoordelingen bij
vergunningverlening vastgelegd in de beleidsregel Wet Bibob Noord-Brabant
2018, die op 13 december 2018 in werking is getreden. Zie verder het
antwoord op vraag 2b.

6. In het artikel van EenVandaag valt tevens te lezen dat er in 2017 slechts drie
controles van de NVWA zijn geweest bij de Nederlandse bedrijven van
Straathof en dat er daarna helemaal geen controles meer zijn geweest. Kan het
college aangeven of het voor de provincie mogelijk is om aan te sturen of aan te
dringen op een verhoogde frequentie van controles op de Brabantse bedrijven
van Straathof? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Zie antwoord 2b. De NVWA werkt autonoom en bepaalt op basis
van prioriteiten haar eigen controleprogramma. We hebben daar geen invloed
op.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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