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Beste meneer Van der Lee,

In antwoord op uw brief van 7 juni 2020 vindt u hieronder de beantwoording van 
uw schriftelijk gestelde vragen over een toezichtsplan en de monitoring daarvan 
voor de veehouderij aan de Oosterseweg 1 in Elshout. 

Vraag 1
Is er inmiddels een toezichtsplan opgesteld zoals aangegeven in de RIB van 17 
september 2018, zo neen waarom niet? 

Antwoord 
In de raadsvergadering van 18 september 2018 is het bestemmingsplan voor de 
veehouderij aan de Oosterseweg 1 in Elshout vastgesteld. Dit bestemmingsplan is 
op 29 november 2018 onherroepelijk geworden. Een toezichtsplan en de acties 
volgens dit plan hebben pas nut als het bedrijf volgens de milieuvergunning in 
werking is. Eind 2019 was de bouw van de nieuwe stallen klaar. Door de 
coronacrisis is het opstellen van een toezichtsplan nog niet opgepakt. Zodra het 
verantwoord is om te overleggen zal dit alsnog gebeuren.

Vraag 2
Zo ja, kan de raad kennis nemen van dat toezichtsplan? 

Antwoord 
Zie het antwoord op vraag 1; het toezichtsplan is nog niet opgesteld. 

Vraag 3
Wordt er inmiddels gemonitord, zo neen waarom niet? 

F. van der Lee
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Antwoord 
Zie het antwoord op vraag 1; omdat er nog geen toezichtsplan is, heeft monitoring 
hiervan nog niet plaatsgevonden. 

Vraag 4
Op welke wijze denkt u de raad te informeren over de uitslagen van de 
monitoracties? 

Antwoord 
Wij zullen dit doen als daar aanleiding voor is.

Met vriendelijke groet,

het college van Heusden,
de secretaris, de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees


