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Onderwerp

Voortgan g stoppersregel i ng Actiepla n Am mon ia k.

Voorstel

1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
2. Kennis te nemen van de brochure 'Stoppen, en nL,¡?'.

Inleiding

Het Actieplan Ammoniak is een landelijk gedoogbeleid bij het Besluit emissiearme
huisvesting (Beh). HetActieplan dateeft uit 2009 en bevatte gedoogtermijnen. Per 1
januari 2020 is de Stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak geëindigd. Dit betekent
dat de inrichting moet zijn gestopt met de activiteiten rondom varkens en/of pluimvee of
ervoor moet zorgen dat het bedrijf voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting.

Tijdens de stoppersregeling is er contact geweest met de ondernemer. In december 2019
is er nog een brief gestuurd naar de bedrijven die hebben aangegeven door te willen gaan
en naar de bedrijven die per 1 januari 2020 stoppen met het houden van varkens en/of
pluimvee. In de brief zijn de ondernemers nogmaals gewezen op de beëindiging van de
stoppersregeling per 1 januari 2020 en de consequenties daarvan.

Er is een brochure ontwikkeld om stoppende agrarische ondernemers te informeren met
welke vragen zij bij de gemeente terecht kunnen en hoe zij contact kunnen opnemen. In
eerste instantie is de brochure ontwikkeld voor de agrarische ondernemers die per 1
januari 2020 stoppen met hun bedrijf doordat zij deel hebben genomen aan het Actieplan
Ammoniak. De brochure zal bij controle achter worden gelaten bij de betreffende
bedrijven. De brochure kan ook gebruikt worden om stoppende agrarische ondernemers
die niet deel hebben genomen aan het Actieplan Ammoniak te informeren.
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Beoogd effect/doel
Met de bijgaande raadsinformatiebrief wordt de raad geinformeerd over de voortgang van

de afhandeling van de stoppersregeling Actieplan Ammoniak en over de brochure die bij
de stoppende agrarische bedrijven bij controle zal worden afgegeven'

Argumenten

7. De raad wordt geïnformeerd over de voortgang van de afhandeling van de
sto p persregel i ng Actie pla n Am mon ia k.
De raadsleden informeren over de voortgang van de afhandeling van de stoppersregeling
Actieplan Ammoniak.

2. De stoppende agrarische ondernemers informeren waarvoor zii bii de Gemeente Wee¡t
terecht kunnen met specifieke vragen op het gebied van wonen, werk en financiën.
Door bij de controle de brochure achter te laten bij de stoppende ondernemers worden zij
geïnformeerd waarvoor zij bij de gemeente terecht kunnen en hoe zij daarover contact op
kunnen nemen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie/ partici patie

Verzending raadsinformatiebrief aan leden van de gemeenteraad.
Bij controles wordt de brochure aan stoppende agrarische ondernemers uit gedeeld

De brochure wordt op de website van de gemeente Weert geplaatst.

Overleg gevoerd met

Intern:

Kim Jacobs-Cloudt, Karin van de Water, Gé Vosdellen, Fabrice Pannemans, Bart Waltmans
en Ingeborg Verschuuren van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
Marjo Beeren en Peter Kuppens van de afdeling Ruimte en Economie.
Tanja van Duuren, Ümügül Tasim en Gwen Backhaus van de afdeling Onderwijs, Cultuur,
Sport en Welzijn.
Maartje Lambers en Inge Muskens-Hillekens van de afdeling Werk, Inkomen en
Zorgverlening.
Marianne Schreuders van de afdeling Concernstaf.

Extern:

Niet van toepassing
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Bijlagen:

Raadsi nformatiebrief.
Brochure'Stoppen, en nu?'
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