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MOTIE 

Nummer: _ De griffie geeft de motie een nummer 

Titel: motie vreemd aan de orde van de dag 

Agendapunt : 

Onderwerp: _ tijdelijke geïtenhouderij stop 

De raad van de gemeente De Fryske Marren in vergadering bijeen op 3 maart 2022; 

Constaterende dat 

e _ In de gemeente een aantal geitenhouderijen is gevestigd. 

e Bekend is dat er aanvragen voor nieuwe geitenhouderijen ingediend zijn. 

e _ Mensen die binnen een straal van twee kilometer wonen van een geïtenhouderij, een 

verhoogde kans op longontsteking hebben. 

e _ In de meeste provincies in Nederland een tijdelijke geitenstop geldt tot er meer bekend is wat 

de gezondheidsrisico's zijn. 

e _ Dit niet het geval is in de Provincie Fryslân en de Gemeente De Fryske Marren. 

e _ Onze buurgemeenten wel een stop op het toelaten van nieuwe geïtenhouderijen hanteren. 

Overwegende dat 

e _ Erjuist door de stop in de buurgemeenten meerdere aanvragen in onze gemeente De Fryske 

Marren binnen kunnen komen. 

e _ Ernog een vervolgonderzoek gedaan wordt naar de gevolgen van veehouderij op de 

volksgezondheid van omwonenden (V60). De resultaten hiervan medio 2024 worden verwacht. 

e _ Deresultaten van dat onderzoek kunnen leiden tot een andere afweging over het toestaan van 

nieuwe vestigingen en uitbreidingen van geitenhouderijen in de gemeente. 

Verzoekt het college 

Actief aan de slag te gaan met het schrijven van het plan in samenwerking met de buurgemeenten en 

dit voor de zomer aan de raad te presenteren. In afwachting van dat plan een voorbereidingsbesluit 

te nemen om zo snel als mogelijk een algehele tijdelijke stop in te voeren voor nieuwe 



geïtenhouderijen en uitbreiding van bestaande geïtenhouderijen en/of bedrijven die een overstap 

naar geitenhouderij overwegen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam: Jeannet Speelman-Drees 

Fractie : D66 

Handtekening 

(geanonimiseerd)

Naam: Jochum Meester 

   

    

         

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Fractie: 

Handtekening: 

Naam: Gerard ten Boom 

  
Fracti Burgerpartij De Fryske Marren 

Handtekening: 


