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1 B&W STELT DE RAAD VOOR OM
a. Te verklaren dat ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening er ten aanzien van

geitenhouderijen een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2014 wordt voorbereid
voor het gehele grondgebied van de gemeente Weststellingwerf.

b. Te bepalen dat in het gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is de aanhoudingsplicht
als bedoeld in artikel 3.3, lid 1, sub a. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geldt
voor het oprichten van een nieuwe geitenhouderij, het omschakelen van een bestaand agrarisch
bedrijf naar een geitenhouderij en het uitbreiden van een bestaande geitenhouderij.

c. Ingevolge artikel 3.7, lid 4 Wet ruimtelijke ordening te bepalen dat het verboden is om het gebruik
van gronden en bouwwerken gelegen in het gebied waar het voorbereidingsgebied van kracht is,
in die zin te wijzigen dat een nieuwe geitenhouderj wordt opgericht, een bestaande
geitenhouderij wordt uitgebreid met geiten dan wel een bestaand agrarisch bedrijf wordt
gewijzigd in een geitenhouderij.

d. Op grond van artikel 25 van de Gemeentewet, in samenhang met de belangen, genoemd in
artikel 10, lid 2, sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college — op
grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet — op 13 april 2021 opgelegde geheimhouding op
het voorgenomen raadsbesluit en bijbehorende stukken te bekrachtigen.

e. De geheimhouding te laten voortduren tot het moment waarop bekendmaking van het
voorbereidingsbesluit heeft plaatsgevonden.

f. Te bepalen dat dit voorbereidinQsbesluit op de dac van bekendmaking in werking treedt
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Weststellingwerf
Aan de gemeenteraad

IN LEIDING
Op basis van een meerjarig en grootschalig onderzoek naar de gezondheid van mensen die in de buurt van
een veehouderij wonen, concluderen onderzoekers dat er sprake is van extra risico op longontsteking rond
geitenhouderijen. Onderzoekers gaan ervan uit dat in het algemeen geldt dat mensen die rond
geitenhouderjen wonen iets vaker een longontsteking krijgen dan mensen die rond andere veehouderjen
wonen of mensen die niet bij een veehouderij in de buurt wonen.

Op dit moment wordt door het RIVM, IRAS, Nivel en WUR verder grootschalig onderzoek gedaan om te
achterhalen waarom mensen die wonen in de buurt van geitenhouderijen vaker een longontsteking hebben.
De planning was om in maart 2020 te starten, maar als gevolg van de COVID-19 pandemie heeft de
uitvoering van het onderzoek vertraging opgelopen en is het onderzoek uitgesteld. De resultaten van dit
onderzoek worden naar verwachting eind 2022 gepubliceerd.

Gezien dit onderzoek heeft een meerderheid van de provincies een absolute stop op geitenhouderijen
ingevoerd omwille van de onduidelijkheden over de mogelijke gezondheidsrisico’s. Alleen de provincies
Friesland en Groningen hebben op dit moment geen geitenstop. Concreet betekent deze stop een verbod op
nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen. Tot juli 2019 was er ook sprake van een geitenstop in de
provincie Frysln, maar de Provinciale Staten hebben besloten om deze geitenstop niet te verlengen.

Nu is de vestiging van grondgebonden geitenhouderijen binnen de gemeente Weststellingwerf planologisch
niet uitgesloten. Er zijn op dit moment vier geitenhouderijen in de gemeente Weststellingwerf, maar gezien
de huidige geitenstop in andere provincies constateren we een toenemende belangstelling voor vestiging
van de geitenhouderijen in de gemeente WeststellingwerL Temeer omdat sprake is van gunstige
economische- en milieutechnische omstandigheden voor een geitenhouderij ten opzichte van andere
vormen van (grondgebonden) veehouderij.

In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s en het gegeven dat er geen
sprake is van een provinciale geitenstop en een waterbed effect optreedt, achten we het raadzaam om uit
voorzorg te voorkomen dat risico’s voor de gezondheid van omwonenden toenemen zolang de gevolgen van
de geitenhouderijen op de volksgezondheid nog niet bekend zijn. Daartoe treft de gemeente
Weststellingwerf planologische maatregelen om de vestiging, uitbreiding van en omschakeling naar
geitenhouderijen stop te zetten. Wij stellen u in dit verband voor om een voorbereidingsbesluit voor het
gehele grondgebied van de gemeente te nemen dat ziet op een geitenstop. Om te voorkomen dat de
bevriezing door middel van het voorbereidingsbesluit, van rechtswege na één jaar vervalt zal binnenkort een
wijziging van het bestemmingsplan buitengebied in procedure worden gebracht.

ARGUMENTEN
a 1. Extra risico op longontsteking rond geitenhoudenjen
Uit meerdere onderzoeken van het RIVM, waaronder het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid
Omwonenden’, blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen een grotere kans hebben op Iongontsteking.
Met de huidige kennis van zaken over de gezondheidseffecten van geitenhouderijen, kunnen negatieve
gezondheidseffecten rondom geitenhouderijen niet worden uitgesloten. Vervolgonderzoek naar de mogelijke
causaliteit wordt naar verwachting in 2022 afgerond.

a 2. Verplaatsbeweging naar de gemeente Weststeliingwerf
De planologische maatregelen die in andere provincies zijn genomen kunnen leiden tot een
verplaatsingsbeweging naar provincies die (nog) geen maatregelen hebben getroffen. In de provincie
Fryslân is er niet langer sprake van een geitenstop. In de afgelopen tijd is er via verschïllende wegen
geïnformeerd naar de mogelijkheid tot het opstarten, uitbreiden of omschakelen van een geitenhouderij in
Weststellingwerf. Het bestemmingsplan buitengebied staat geitenhoudedjen onder voorwaarde van
grondgebondenheid toe.

t. De reden voor de geheimhouding is om te voorkomen dat voorafgaand aan de inwerkingtreding van
het voorbereidingsbesluit nog aanvragen om vergunning worden ingediend waarop alsdan de
aanhoudingsplicht niet van toepassing is en deze vergunningen dus - indien wordt voldaan aan het
bestemmingsplan - moeten worden verleend. De rechtsgrondslag is gelegen in artikel 10 lid 2, sub b. en sub
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g. van de Wet openbaarheid van bestuur en artikel 55 juncto artikel 25 van de Gemeentewet. Dit betreft de
economische of financiële belangen van de gemeente respectievelijk de onevenredige bevoordeling of
benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
NB: overtreding van de geheimhoudingsplicht is een misdrijf als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht.

KANTTEKENINGEN
a 1. Beperkte termijn voorbereidingsbesluit.
Een voorbereidingsbesluit heeft een geldigheid van één jaar en kan niet worden verlengd. Wel kan de raad
weer een nieuw voorbereidingsbesluit nemen. Een voorbereidingsbesluit vervalt, indien niet binnen een jaar
na de datum van inwerkingtreding daarvan een ontwerp voor een bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Het
nemen van een voorbereidingsbesluit betekent dat binnen een jaar een ontwerp-bestemmingsplan ter
inzage moet zijn gelegd. Zo niet, dan vervalt de planologische bescherming. Op het moment dat de
planologische bescherming vervalt, wordt het bestaande beleid weer van toepassing.

a 2. Risico op planschade
Indien door de raad, volgend op het voorbereidingsbesluit, de wijziging van het bestemmingsplan
Buitengebied wordt vastgesteld met gebruiksbeperkingen ten opzichte van het vorige bestemmingsplan dan
is er mogelijk kans op een verzoek tot planschade. Of dat daadwerkelijk tot een toekenning van planschade
kan leiden moet blijken uit een planschade risicoanalyse. Dit is onderdeel van de voorbereiding van het
wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied

AANPAKIUIWOERING
Een voorbereidingsbesluit wordt door de gemeenteraad vastgesteld. De procedure van een
voorbereidingsbesluit valt niet onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
COMMUNICATIE
Het voorbereidingsbesluit wordt bekend gemaakt in de StellingwerL de Staatscourant en wordt geplaatst op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van dit voorbereidingsbesluit is:
NL.IMRO.0098.VBbg-VAO1. Het besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking. Tegen het
voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar en beroep worden ingesteld.

DUURZAAMHEID
n.v.t.

KOSTEN, OPBRENGSTEN EN DEKKING
n.v.t.
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De raad van de gemeente Weststellingwerf;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

bes! uit

a. Te verklaren dat ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening er ten aanzien van geitenhouderijen een
wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2014 wordt voorbereid voor het gehele grondgebied
van de gemeente Weststellingwerf.

b. Te bepalen dat in het gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is de aanhoudingsplicht als
bedoeld in artikel 3.3, lid 1 • sub a. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geldt voor het
oprichten van een nieuwe geitenhouderij, het omschakelen van een bestaand agrarisch bedrijf naar een
geitenhouderij en het uitbreiden van een bestaande geitenhouderij.

c. Ingevolge artikel 3.7, lid 4 Wet ruimtelijke ordening te bepalen dat het verboden is om het gebruik van
gronden en bouwwerken gelegen in het gebied waar het voorbereidingsgebied van kracht is, in die zin
te wijzigen dat een nieuwe geitenhouderij wordt opgericht, een bestaande geitenhouderij wordt
uitgebreid met geiten dan wel een bestaand agrarisch bedrijf wordt gewijzigd in een geitenhouderij.

d. Op grond van artikel 25 van de Gemeentewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10,
lid 2, sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college — op grond van artikel 55,
lid 1 van de Gemeentewet— op 13april2021 opgelegde geheimhouding op het voorgenomen
raadsbesluit en bijbehorende stukken te bekrachtigen.

e. De geheimhouding te laten voortduren tot het moment waarop bekendmaking van het
voorbereidingsbesluit heeft plaatsgevonden.

f. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit op de dag van bekendmaking in werking treedt.
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