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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
Bestand Veehouderij Bedrijven

Geachte heer Kuipers,

ln uw brief van 10 mei 2018 stelde u een aantal vragen over het Bestand Veehouderij
Bedrijven. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Op welke wijze maakt de Provincie de door haar verleende (veehouderij-)
vergu nn ingen inzichtel ijk?

Antwoord 1

De door de provincie verleende vergunningen op grond van de Wet natuurbe-
scherming (Wnb) worden op de wettelijke wijze overeenkomsfigrde Algemene
wet bestuursrecht bekendgemaakt. Dit gebeurt door het plaatsen van een
kennisgeving in de lokale huis-aan-huis bladen en door publicatie van de ver-
gunning op onze website. De vergunning ligt gedurende de beroepstermijn
(zes weken) ter inzage.

Yraag2
Zijn de Drentse vergunningen, vergelijkbaar aan bovengenoemde voorbeelden,
online toegankelijk en voor iedereen doorzoekbaar als database?

Antwoord 2

Het antwoord op deze vraag is tweeledig:

- ja, de vergunningen zijn voor een bepaalde periode online toegankelijk, zie
hiervoor het antwoord op vraag 1;

nee, de provincie Drenthe maakt geen gebruik van het database Bestand
Veehouderij Bedrijven (hierna: web-BVB), waarnaar in het artikelvan
De Groene Amsterdammer wordt veruttezen, of een ander databasepakkeþu
die ontine toesanketijk is' 
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Vraaq 3
Zo nee, bent u bereid dit te bewerkstelligen?

Antwoord 3
Nee.

Vraas 4
Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4
Gelet op de inspanningen die nodig zijn voor het actueel houden van een der-
gelijke onlinedatabase en de beperkte meerwaarde van web-BVB (het is lastig
hier goede gerichte zoek- en selectieopdrachten uit te halen) zien wij op dit
moment geen reden om aan te sluiten bij web-BVB of bij een andere data-
base. Overigens rs het niet verplicht gebruik te maken van web-BVB.

Vraaq 5
Heeft Drenthe haar inbreng in het centrale Bestand Veehouderij Bedrijven actueel en

volledig aangeleverd?

Antwoord 5
Nee.

Vraaq 6
Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6
Drenthe neemt geen deel aan web-BVB.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

--Ætarisa.i voorzitter
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Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe, 

Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO, inzake Bestand Veehouderij Bedrijven 

Meppel, 10 mei 2018, 

Geachte mevrouw Klijnsma, 

In het artikel “Kip, ik heb je (niet)”, De Groene Amsterdammer d.d. 10 mei 2018 , wordt 1

aangegeven dat varkens- en kippenboeren al jaren liegen over hoeveel ze werkelijk 
vervuilen. Volgens de auteurs geven ze officieel veel minder dieren op dan ze in 
werkelijkheid hebben. 

De Groene Amsterdammer constateert onder meer: “Provincies houden hun 
vergunningen bij in een centrale database (‘Bestand Veehouderij Bedrijven’) die naar 
eigen zeggen ‘vrijwillig’ wordt aangevuld en ‘lang niet altijd volledig’ is.” 

Dit Bestand is een database met daarin vergunningen en meldingen met betrekking tot 
veehouderijbedrijven. De centrale database is in beheer bij BIJ12. 

Onder andere de provincies Brabant en Gelderland hebben hun vergunningen in een 
online toegankelijke database gepubliceerd. 

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten: 
I. Op welke wijze maakt de Provincie de door haar verleende (veehouderij-) 

vergunningen inzichtelijk? 
II. Zijn de Drentse vergunningen, vergelijkbaar aan bovengenoemde voorbeelden, 

online toegankelijk en voor iedereen doorzoekbaar als database? 
A. Zo nee, bent u bereid dit te bewerkstelligen? 

1. Zo nee, waarom niet? 
III. Heeft Drenthe haar inbreng in het centrale Bestand Veehouderij Bedrijven actueel en 

volledig aangeleverd? 
A. Zo nee, waarom niet? 

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Namens de fractie van GroenLinks, 

Hans Kuipers

 https://www.groene.nl/artikel/kip-ik-heb-je-niet1


