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Geacht College 
 
Op 7 juni 2020 hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de monitoring van stalsystemen. De 
vragen waren naar aanleiding van een toezegging van het College in een raadsinformatiebrief 7 
september 2018 met als strekking:  
“….Intensieve veehouderij brengt soms last mee voor omwonenden, maar de kern is of deze last wel of niet 
buiten de afgesproken kaders plaatsvindt. Om hieraan een adequate invulling te geven wordt het volgende 
toegezegd: We gaan de werking van de nieuwe huisvestingssystemen monitoren.” 
 
Het antwoord op onze vragen in juli 2020 was o.a. dat de bouw van de nieuwe stallen pas eind 2019 
klaar was en dat door Corona het overleg over een toezichtsplan nog niet mogelijk was. 
 
Inmiddels zijn wij weer 12 maanden verder en vragen wij ons opnieuw af of enige invulling is gegeven 
aan de toezegging van bijna 3 jaar geleden. Het College gaat erg prat op de digitale vergader- en 
overlegstructuur binnen de gemeentelijke organisatie, ergo dat kan geen beletsel meer zijn. Ook recent 
tijdens een thema avond over handhaving en veiligheid werd gewezen op digitale en fysieke 
overlegvormen. 
 
Derhalve de volgende vragen: 
 
1. Is er inmiddels een toezichtsplan opgesteld zoals aangegeven in de RIB van 17 september 2018, zo 

neen waarom niet? 
 

2. Is dat toezichtsplan met omwonenden besproken? 
 

3. Zo ja, kan de raad kennis nemen van dat toezichtsplan? 
 

4. Wordt er inmiddels gemonitord, zo neen waarom niet? 
 

5. Als er wel gemonitord wordt, hoe vaak is dat reeds geschieden wat waren de uitkomsten? 
 

6. Op welke wijze denkt u de raad in de toekomst te informeren over de uitslagen van de 
monitoracties? 
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Wij hopen oprecht dat er inmiddels vorderingen zijn gemaakt in dit dossier. Immers, mocht de situatie 
nog niet veranderd zijn ten opzichte van juni 2020 dan plaatsen wij, mede namens een aantal 
omwonenden grote vraagtekens bij de geloofwaardigheid van het College. 

 
In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
met vriendelijk groet, 

 
F.A. van der Lee 
Raadslid Heusden Transparant 


