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Detail van stapel houten balken – uitstekende metalen spijkers:

Pink tussen metalen wagens in perceel:

9.

Wagen vol metalen onderdelen in perceel:

9.

Losliggend metalen gaas in perceel:

10.

 Artikel overtreding
:
Artikel 1.7. onder c en d Besluit houders van dieren.
 Korte omschrijving van het feit:
Doordat de ligboxen en de roostervloeren vervuild waren met mest en urine is
onder d niet voldaan.
Doordat er 3 runderen kreupel waren en deze niet op passende wijze waren
verzorgd is aan genoemde onder c niet voldaan.

10.

Onze referentie: 162907/126401/

RAPPORT VAN BEVINDINGEN
Ondergetekenden, inspecteurs met toezichthoudernummers
en
, toezichthouders van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht,
aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de naleving is
opgedragen aan de NVWA, berichten u het volgende:
Aanleiding:
Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van een inspectie
(5980124) in het kader van Welzijn grazers.

Locatie:
.
Beschrijving onderneming:
Het bedrijf van
, met relatienummer
, betreft
een melkveebedrijf met ongeveer 221 melkkoeien met 167 stuks bijbehorende
jongvee.
De hoofdlocatie is gevestigd aan;
, gemeente
met bijbehorende
. In de stal gevestigd
, gemeente
met bijbehorende
wordt
het oudere jongvee, op moment van inspectie 28 stuks, gehuisvest.
Ik, toezichthouder
gevestigd

heb een plattegrond gemaakt waarop de jongveestal
is aangegeven.

n

10.

Bijlage 1

Bijlage 2

Herstelbrief met kenmerk 150772/115630/
Bevindingen dinsdag 2 april 2019
Op dinsdag 2 april 2019 is er een controle geweest op het bedrijf van
, gemeente
. Ten tijde van deze controle bleek dat er meerdere kalveren
waren gehuisvest in iglo’s die niet de beschikking hadden over een droge en
schone ligplaats. Hiervoor is een herstelbrief opgemaakt met kenmerk
150772/115630/
De betreffende herstelbrief is als bijlage 1 bij dit rapport van bevindingen
gevoegd.
Op vrijdag 5 april 2019 hebben we geconstateerd tijdens een fysieke controle
dat de kalveriglo’s schoon waren en goed waren ingestrooid.
Rapport van bevindingen onder referentie: 154743/119145
Bevindingen woensdag 9 oktober 2019
Op woensdag 9 oktober 2019 is er wederom een controle geweest op het bedrijf
van
, gemeente
. Tijdens deze controle is in diverse stallen en iglo’s geconstateerd
dat de ondergronden en uitlopen sterk bevuild waren met mest. Ook bleek dat de
poten, onderbuik en achterhand van de kalveren waren vervuild met mest. De
kalveren konden niet beschikken over een droge en schone ligplaats.
Van deze controle is een rapport van bevindingen opgemaakt onder referentie:
154743/119145/
.
Het betreffende rapport van bevindingen is als bijlage 2 bij dit rapport van
bevindingen gevoegd.
Bevindingen donderdag 26 november 2020
Op donderdag 26 november 2020, bevonden wij ons in de stal gevestigd op
gemeente
. In deze stal met
bijbehorende
is een gedeelte van het jongvee van
gehuisvest.

Opmerking
Toezichthouders

“In eerste instantie deden de hygiëne- en huisvestingsproblemen zich voor op
de hoofdlocatie van
, gevestigd
. Hiervan is een herstelbrief en een rapport van bevingen voor
opgemaakt.
dient het hygiëneniveau op het bedrijf verhogen door de stal vaker
schoon te maken en in te strooien. Verder dient de drijfmest in de putten
onder de roosters op
vaker leeg gehaald te
worden, zodat de mest niet boven de roosters komt.”

Bij binnenkomst zagen wij dat de mest centimeters hoog boven de roosters stond.
Wij zagen en telden dat er 28 stuks jongvee was gehuisvest. Wij zagen dat het
jongvee met de poten in de mest stonden. Wij zagen dat het jongvee niet over
een schone, droge en hygiënische huisvesting kon beschikken.
Verder zagen wij dat de aanwezige ligboxen vervuild waren met aangekoekte en
verse mest. Ook zagen wij dat de poten, onderbuik en achterhand van het
gehuisveste jongvee waren vervuild met aangekoekte en natte mest.
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Bijlage 5
rapport van

Deze bevindingen zijn vastgelegd op foto en zijn als bijlage 5 bij dit
bevindingen gevoegd.

2e zienswijze
Overtreder

“Ik kom er regelmatig om te voeren en dan schuif ik de boxen en roosters ook
aan. Dat de mest zo hoog boven de roosters staat, daar ben ik van op de
hoogte. Er is iets in de kelder niet op orde waardoor de mest niet goed weg wil.
Ik vind dat wij wel eeuwig een discussie kunnen hebben over het feit dat ik
moet zorgen dat de koeien droog en schoon kunnen liggen. Ik zal er nog eens
naar kijken, wat ik hieraan kan doen.”
Bevindingen donderdag 8 april 2021
Op donderdag 8 april 2021, bevonden wij,
gevestigd op
, gemeente

, in de stal
.

Bij binnenkomst zagen wij dat de mest wederom centimeters hoog boven de
roosters stond. Wij zagen en telden dat er circa 28 stuks jongvee was gehuisvest.
Wij zagen dat het jongvee met de poten in de mest stonden. Wij zagen dat het
jongvee niet over een schone, droge en hygiënische huisvesting kon beschikken.
Verder zagen wij dat de aanwezige ligboxen vervuild waren met aangekoekte en
verse mest. Ook zagen wij dat de poten, onderbuik en achterhand van het
gehuisveste jongvee waren vervuild met aangekoekte en natte mest.
Wij zagen dat de runderen geen hygiënische en zinnelijke ligplaats
hadden. Wij zagen hierdoor dat artikel 2.1 lid 1 en 6 en artikel 2.2 lid 8
Wet dieren en artikel 1.7 onder d, artikel 2.36 lid 1 Besluit houders van
dieren overtreden werden.
Bijlage 6

Deze bevindingen zijn vastgelegd op foto en zijn als bijlage 6 bij dit rapport van
bevindingen gevoegd.
Op donderdag 8 april 2021 zagen wij zagen in de stal, gevestigd op
, gemeente
, dat er zeker drie runderen kreupel
liepen. Het gaat hierbij om de navolgende runderen:
Wij zagen dat een rund voorzien was van merken met de identificatiecode NL
Dit rund was kreupel aan de rechterachterpoot. Wij zagen dat het
rund bij stilstand de poot licht op de grond liet rusten hetgeen erop wijst dat het
rund pijn heeft aan deze poot. Verder was dit rund vermagerd en was aan de
linker achterhand roze gekleurd, waarschijnlijk veroorzaakt door het vele liggen.

Bijlage 7

Van dit rund zijn foto’s gemaakt die als bijlage 7 bij het rapport van bevindingen
zijn gevoegd.
Wij zagen dat een rund voorzien van merken met de identificatiecode NL
kreupel was aan de rechtervoorpoot. Wij zagen dat het rund bij stilstand
de poot licht op de grond liet rusten hetgeen erop wijst dat het rund pijn heeft aan
deze poot.

Bijlage 8

Van dit rund is een foto gemaakt die als bijlage 8 bij het rapport van bevindingen
is gevoegd.
Verder zagen wij een rund dat kreupel was aan de linker achterpoot. Wij zagen
dat het rund bij stilstand de poot licht op de grond liet rusten hetgeen erop wijst
dat het rund pijn heeft aan deze poot. Het aflezen van de oormerken was niet te
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Bijlage 1: Herstelbrief opgemaakt met kenmerk 150772/115630/21844.
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht
Divisie Inspectie
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl
T 0900-0388
info@nvwa.nl

Datum:
Betreft:

15 april 2019
Herstelbrief

Onze referentie
150772/115630
Kopie aan
Bijlagen

Geachte heer/mevrouw,
Uit inspectie van inspecteurs
van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e)
wettelijke voorschrift(en).
Locatie:

Bevinding(en):
Door middel van deze brief bevestig ik u de volgende bevindingen:
Op dinsdag 2 april 2019 zagen wij op het erf 4 grote kalveriglo’s staan met
daarvoor een uitloop. In deze iglo’s met uitloop stonden 4 kalveren per iglo. De
ondergrond en de uitloop van de 4 iglo’s bestond uit een laag mest vermengd met
urine. De poten, onderbuik en achterhand van deze 16 kalveren waren vervuild
met aangekoekte mest en natte mest doordat deze kalveren regelmatig niet over
een droge en schone ligplaats hebben kunnen beschikken.
Deze bevindingen zijn in strijd met: artikel 1.7 onder d. en artikel 1.8 onder 2 van
het Besluit houders van dieren.
Reactie houder
U gaf aan dat u nog niet aan de kalveren was toegkomen. Dit wilde u vandaag
nog gaan doen.
Maatregel(en):
Met u is afgesproken dat u er voor gaat zorgen dat alle kalveren kunnen
beschikken over een schone en droge ligplaats en dat dit ook in de toekomst in
stand wordt gehouden.
Ik ga ervan uit dat u bovenstaande maatregelen neemt om de overtreding(en) te
beëindigen. Mocht blijken dat u niet aan voornoemde afspraken heeft voldaan of
als opnieuw niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, dan kan er een
bestuurs- en/of strafrechtelijk traject volgen. Dit kan kosten met zich meebrengen
die op u kunnen worden verhaald. Deze brief bevat geen besluit in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van bezwaar en beroep is daarom niet
mogelijk.

10.

Wat in deze brief beschreven is, kan betrekking hebben op of meerdere
randvoorwaarden in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Indien van toepassing wordt dit gemeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland, wat van invloed kan zijn op de uitbetaling van uw inkomenssteun.
Hoogachtend,
namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Hoofd afdeling NVWA HH IH Afd Dier

10.

Bijlage 2: Rapport van bevindingen opgemaakt onder referentie:
154743/119145/
.

119145-Rapport-va
n-Bevindingen--TBM

10.

Bijlage 3: Bevindingen donderdag 26 november 2020
(voor het leegzuigen en reinigen)

10.

10.

10.

10.

Bijlage 4: Bevindingen vrijdag 27 november 2020
(na het leegzuigen en reinigen)

10.

Bijlage 6:

Bevindingen donderdag 8 april 2021

10.

Divisie:
Afdeling:
Team:
Teamleider:
Inspecteur(s):

Inspectie
NVWA HH IH Afd Dier
NVWA HH IH Tm 02 Noord Grazers Landbouw

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Team
Bestuurlijke Maatregelen.
Onderzoeksnummer NVWA:
Rapportnummer:
1)

154743
119145

Overtredend bedrijf/onderneming:
Naam bedrijf:
Rechtsvorm:
Vestigingsadres:
Postcode en vestigingsplaats:
Gemeente van vestiging:
Inschrijvingsnummer KvK:

2) Overtreder:
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Nationaliteit
Beroep
Woonadres
Postcode en woonplaats
Gemeente van inwoning
Land
Personalia conform

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Datum eerste verhoor:
Datum laatste verhoor:
Datum sluiting rapport:

09-10-2019
09-10-2019
15-10-2019

Aantal bijlage(n):

6

Artikel overtreding

: Artikel 1.7, onder d van het Besluit houders
Van dieren.

Omschrijving overtreding

: Geen toegang tot een schone en comfortabele
ruimte en hygiënische leefomstandigheden
doordat 73 runderen geen schone en droge
ligplaats hebben.

Artikel overtreding

: Artikel 2.32, lid 1van het Besluit houders van
Dieren.
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Omschrijving overtreding

: Het houden van kalveren ouder dan 8 weken
in eenlingboxen.

Artikel overtreding

: Artikel 2.36, lid 1 van het Besluit houders van
dieren.

Omschrijving overtreding

: Geen comfortabele en zindelijke ligruimte voor
4 kalveren in eenlingboxen.

Artikel overtreding

: Artikel 1.7, aanhef en onder f, van het besluit
houders van dieren.

Omschrijving overtreding

: Er niet voor zorgen dat 73 kalveren de
beschikking hebben over een
toereikende hoeveelheid water van passende
kwaliteit of op een andere wijze aan hun
behoefte aan water kan voldoen

Inspectie
Datum
20-10-2021
Onze referentie
154743/119145/
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Onze referentie: 154743/119145/

RAPPORT VAN BEVINDINGEN
Ondergetekenden, inspecteurs met toezichthoudernummers
en
, toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van
het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht
op de naleving is opgedragen aan de NVWA, berichten u het volgende:
Aanleiding:
Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van een maatregel
(196063).
Locatie:

Beschrijving onderneming: Het bedrijf van
betreft
een melkveebedrijf met ongeveer 235 melkkoeien met 235 stuks bijbehorende
jongvee.
Ik, toezichthouder
heb een plattegrond gemaakt waarop de diverse
stallen en iglo’s beschreven zijn.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Groeps-iglo’s en iglo’s
Eenlingboxen en iglo’s
Zeecontainer met 2 paardenboxen
Paardentrailer
Jongveestal
Toekomstig afkalfstal

Inspectie
Datum
20-10-2021
Onze referentie
154743/119145/

Bijlage 1

Op dinsdag 2 april 2019 is er een controle geweest op het bedrijf van
op bovengenoemde locatie. Ten tijde van deze
controle bleek dat er meerdere kalveren waren gehuisvest in iglo’s die niet de
beschikking hadden over een droge en schone ligplaats. Hiervoor is een
herstelbrief opgemaakt met kenmerk 150772/115630/
De betreffende herstelbrief is als bijlage 1 bij dit rapport van bevindingen
gevoegd.
Op vrijdag 5 april 2019 hebben we geconstateerd tijdens een fysieke controle
dat de kalveriglo’s schoon waren en goed waren ingestrooid.

Bevindingen 9 oktober 2019

Bijlage 2

Groep-iglo’s en iglo’s
Wij zagen dat voor de melkveestal 10 kalveriglo’s stonden met daarin 19
kalveren. Wij zagen dat deze kalveriglo’s een uitloop hadden. Wij zagen dat in 7
van de kalveriglo’s 2 kalveren waren gehuisvest. Wij zagen dat in 1 kalveriglo 3
kalveren waren gehuisvest. Wij zagen dat in twee kalveriglo’s één kalf was
gehuisvest. Wij zagen op de stallijst dat deze kalveren de leeftijd hadden tussen
de 2 weken en 7 maanden oud. Wij zagen dat deze kalveren geen beschikking
hadden over drinkwater. Wij zagen in de iglo’s wel emmers staan maar deze
waren leeg. Wij zagen dat de iglo’s en de uitloop sterk bevuild waren met mest.
Wij zagen dat de poten, onderbuik en achterhand van deze 19 kalveren waren
vervuild met mest. Wij zagen dat deze kalveren niet konden beschikken over
een droge en schone ligplaats.
Wij zagen 4 grote groepsiglo’s staan met daarvoor een uitloop. In deze iglo’s
met uitloop stonden in totaal 12 kalveren. De ondergrond van de iglo’s en de
uitloop van deze 4 iglo’s bestond uit een laag mest. De poten, onderbuik en
achterhand van deze 12 kalveren waren vervuild met aangekoekte mest en
natte mest. Wij zagen dat deze kalveren niet konden beschikken over een
droge en schone ligplaats.
Wij zagen dat al deze kalveren niet de beschikking hadden over drinkwater.
Deze bevindingen zijn vastgelegd op foto en zijn als bijlage 2 bij dit rapport van
bevindingen gevoegd.
Eenlingboxen en iglo’s
Wij zagen dat achter een schuur 6 kalveriglo’s stonden met daarin 9 kalveren
gehuisvest. Wij zagen op de stallijst dat deze kalveren een leeftijd hadden
tussen 2 en 4 maanden oud. Wij zagen dat deze kalveren geen beschikking
hadden over drinkwater. Wij zagen in de iglo’s wel emmers staan maar deze
waren leeg. Wij zagen dat de iglo’s en de uitloop sterk bevuild waren met mest.
Wij zagen dat de poten, onderbuik en achterhand van deze 19 kalveren waren
vervuild met mest. Wij zagen dat deze kalveren niet konden beschikken over
een droge en schone ligplaats.
Wij zagen 4 eenlingboxen met daarin 4 kalveren gehuisvest. Wij zagen op de
stallijst en door onze schatting dat deze 4 kalveren een leeftijd hadden tussen
de 2 en 3 maanden. Wij zagen dat deze kalveren te oud waren om gehuisvest
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Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6

te worden in eenlingboxen. Wij zagen dat deze kalveren geen beschikking
hadden over drinkwater.
Deze bevindingen zijn vastgelegd op foto en zijn als bijlage 3 bij dit rapport van
bevindingen gevoegd.
Zeecontainer met 2 paardenboxen
Wij zagen dat op het erf naast de melkveestal en achter de mestsilo een
zeecontainer stond waarin 2 paardenboxen waren gerealiseerd. Wij zagen dat in
één paardenbox 7 kalveren en in de andere paardenbox 6 kalveren stonden.
Wij zagen op de stallijst dat deze kalveren een leeftijd hadden tussen de 1 en
2,5 maanden. Wij zagen dat deze kalveren geen beschikking hadden over
drinkwater. Wij zagen dat de ondergrond van de zeecontainer sterk bevuild was
met mest. Wij zagen dat de poten, onderbuik en achterhand van deze 13
kalveren waren vervuild met mest. Wij zagen dat deze kalveren niet konden
beschikken over een droge en schone ligplaats.
Wij zagen en hebben later berekend dat de kalveren in beide paardenboxen te
weinig vloeroppervlakte hadden. De totale vloeroppervlakte van de paardenbox
met 7 kalveren was 7,35m², dat komt overeen met 1,05m² per kalf. Dit moet
1,5m² per kalf zijn.
De totale vloeroppervlakte van de paardenbox met 6 kalveren was 7,35m², dat
komt overeen met 1,23m² per kalf. Dit moet 1,5m² per kalf zijn.
Deze bevindingen zijn vastgelegd op foto en zijn als bijlage 4 bij dit
rapport van bevindingen gevoegd.

Inspectie
Datum
20-10-2021
Onze referentie
154743/119145

Paardentrailer
Wij zagen achter op het erf een paardentrailer staan met daarin 7 kalveren
gehuisvest. Wij zagen op de stallijst dat deze kalveren ongeveer 1 maand oud
waren. Wij zagen dat de ondergrond van de paardentrailer sterk bevuild was
met mest. Wij zagen dat deze kalveren geen beschikking hadden over
drinkwater. Wij zagen dat de poten, onderbuik en achterhand van deze 7
kalveren waren vervuild met mest. Wij zagen dat deze kalveren niet konden
beschikken over een droge en schone ligplaats.”
Wij zagen en hebben later berekend dat deze 7 kalveren te weinig
vloeroppervlakte hadden. De totale vloeroppervlakte van de paardentrailer was
4,30m², wat overeenkomt met 0,61m² per kalf. Dit moet 1,5m² per kalf zijn.
Deze bevindingen zijn vastgelegd op foto en zijn als bijlage 5 bij dit rapport
van bevindingen gevoegd.
Jongveestal
Wij zagen dat in de jongveestal in een hok 4 kalveren stonden met een leeftijd
van 6 tot 8 maanden oud. Wij zagen dat de vloer van het hok sterk bevuild
was met een laag mest. Wij zagen dat de poten, onderbuik en achterhand van
deze 4 kalveren waren vervuild met mest. Wij zagen dat deze kalveren niet
konden beschikken over een droge en schone ligplaats.
Wij zagen in een hok ernaast 6 kalveren stonden. Wij zagen dat hier 5
kalveren stonden met vrije oormerk in. Wij zagen dat dit hok onlangs was
uitgemest. Wij zagen dat de kalveren vervuild waren met mest. Wij zagen dat
de kalveren niet de beschikking hadden gehad over een droge en schone
ligplaats.
Wij zagen dat op de voergang in de stal 3 kalveren lagen. Wij zagen dat deze 3
kalveren in het voer lagen.
Deze bevindingen zijn vastgelegd op foto en zijn als bijlage 6 bij dit rapport
van bevindingen gevoegd.
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Op 11 oktober 2019 zijn er in totaal 52 kalveren van het bedrijf van
afgevoerd. Er is hiervoor een tijdelijke ontheffing van de blokkade verleent. De 30
kleinste kalveren zijn afgevoerd naar een bedrijf in
. De houder van dat
bedrijf vertelde dat sommige kalveren niet konden drinken. De houder moest de
kalveren hierbij helpen. Houder vertelde ook dat de buiken van de kalveren zeer
week waren door het langere tijd liggen op een natte ondervloer.
De 22 oudere kalveren zijn afgevoerd naar een bedrijf in
. De houder wist
te vertellen dat de kalveren zeer dorstig waren. De houder heeft de hele dag
water aan de kalveren moeten verstrekken.

1e zienswijze
Overtreder

Datum
20-10-2021
Onze referentie
154743/119145/

“Ik weet dat de kalveriglo’s en eenlingboxen vies zijn. Ik weet ook dat de
kalveren die hierbinnen staan vies zijn en geen droge ligplaats hebben. Ik kom
er gewoon niet aan toe om alles schoon te maken. Ik heb veel te veel kalveren
op mijn bedrijf op dit moment. Ik ben heel lang bezig met het voeren van melk
aan de kalveren. Ik heb sowieso veel te veel jongvee op mijn bedrijf. Ik moet
nodig jongvee afvoeren. Dit had ik al veel eerder moeten doen. Daarnaast is er
een werknemer vertrokken. Ik doe nu het grote deel van het werk alleen. Ik
heb wel iemand die help bij het melken. En een ander werknemer vinden valt
niet mee. Bij uitzendbureau
is er geen geschikt personeel beschikbaar”

Opmerking
Toezichthouders “

Te nemen
Maatregelen

Inspectie

is een melkveehouderij bedrijf met te veel
Jongvee. Houder heeft geen plek voor alle jongvee dat aanwezig is en op het
bedrijf wordt geboren. Houder weet dit en wil ook jongvee gaan afvoeren.
Houder is sinds 5 april 2019 geblokkeerd en mag geen runderen aan- en
afvoeren.
heeft hulp bij het melken en de rest van de
werkzaamheden doet hij zelf. Hierdoor komt hij niet aan alle werkzaamheden
toe. Hij dient het hygiëneniveau op het bedrijf verhogen door de
eenlingboxen en iglo’s vaker schoon te maken en in te strooien. Daarnaast
dienen sommige hokken in de stal vaker schoon gemaakt te worden en
ingestrooid. Kalveren op het bedrijven dienen de beschikking te hebben over
drinkwater. Dit is niet altijd het geval. De overbezetting van het jongvee
moet verdwijnen”

1. Alle runderen dienen te allen tijde te beschikken over een schone, droge
en hygiënische ligplaats en huisvesting.
2. U dient ervoor te zorgen dat alle runderen de beschikking hebben over een
toereikende hoeveelheid schoon en vers drinkwater.
3. U dient er voor zorg te dragen kalveren ouder dan 8 weken niet meer in
eenlingboxen worden gehuisvest.
4. U dient ervoor te zorgen dat alle runderen worden gehuisvest met
voldoende vloeroppervlakte tot hun beschikking.
5. Pasgeboren kalveren worden gehuisvest in een onderkomen met een
comfortabele en zindelijke ligruimte ingestrooid met adequaat strooisel.
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Bijlage 1: Herstelbrief.

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

Inspectie
Datum
Divisie
Inspectie
20 10-2021
Postbus
43006
Onze referentie
3540
AA Utrech
154743/119145
www.nvwa.nl
T 0900-0388
info@nvwa.nl

Datum:
Betreft:

15 april 2019
Herstelbrief

Onze referentie
150772/11563
Kopie aan
Bijlagen

Geachte heer/mevrouw,
Uit inspectie van inspecteurs
van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e)
wettelijke voorschrift(en).
Locatie:

Bevinding(en):
Door middel van deze brief bevestig ik u de volgende bevindingen:
Op dinsdag 2 april 2019 zagen wij op het erf 4 grote kalveriglo’s staan met
daarvoor een uitloop. In deze iglo’s met uitloop stonden 4 kalveren per iglo. De
ondergrond en de uitloop van de 4 iglo’s bestond uit een laag mest vermengd met
urine. De poten, onderbuik en achterhand van deze 16 kalveren waren vervuild
met aangekoekte mest en natte mest doordat deze kalveren regelmatig niet over
een droge en schone ligplaats hebben kunnen beschikken.
Deze bevindingen zijn in strijd met: artikel 1.7 onder d. en artikel 1.8 onder 2 van
het Besluit houders van dieren.
Reactie houder
U gaf aan dat u nog niet aan de kalveren was toegkomen. Dit wilde u vandaag
nog gaan doen.
Maatregel(en):
Met u is afgesproken dat u er voor gaat zorgen dat alle kalveren kunnen
beschikken over een schone en droge ligplaats en dat dit ook in de toekomst in
stand wordt gehouden.
Ik ga ervan uit dat u bovenstaande maatregelen neemt om de overtreding(en) te
beëindigen. Mocht blijken dat u niet aan voornoemde afspraken heeft voldaan of
als opnieuw niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, dan kan er een
bestuurs- en/of strafrechtelijk traject volgen. Dit kan kosten met zich meebrengen
die op u kunnen worden verhaald. Deze brief bevat geen besluit in de zin van de
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Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van bezwaar en beroep is daarom niet
mogelijk.
Wat in deze brief beschreven is, kan betrekking hebben op of meerdere
randvoorwaarden in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Indien van toepassing wordt dit gemeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland, wat van invloed kan zijn op de uitbetaling van uw inkomenssteun.

Inspectie
Datum
20-10-2021
Onze referentie
154743/119145

Hoogachtend,
namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Hoofd afdeling NVWA HH IH Afd Dier

Pagina 7 van 19

