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Voorstel: 
1. Te verklaren dat ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening ten aanzien van 

geitenhouderijen een wijziging van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen 
wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente De Fryske Marren, dat als 
besluitgebied op de bij dit besluit behorende verbeelding is aangegeven, volgens het GML-
bestand NL.IMRO.1940.VBDFM22GEITENHDRIJ-VA01; 

2. Te bepalen dat in het werkingsgebied waarvoor het voorbereidingsbesluit van kracht is, de 
aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 3.3. eerste lid onder a van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht uitsluitend geldt voor het oprichten van een nieuwe 
geitenhouderij, hetzij als hoofdtak, hetzij als neventak, het omschakelen van een bestaand 
agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij en het uitbreiden van een bestaande 
geitenhouderij, door het aantal te houden geiten met één of meer uit te breiden; 

3. 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 werkingsgebied waarvoor het 
voorbereidingsbesluit van kracht is, in die zin te wijzigen dat een nieuwe geitenhouderij 
wordt opgericht, een bestaande geitenhouderij wordt uitgebreid met één of meer geiten, 
dan wel een bestaand agrarisch bedrijf wordt gewijzigd in een geitenhouderij; 

4. 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 5 april 2022 opgelegde geheimhouding 
op het voorgenomen raadsbesluit en bijbehorende stukken te bekrachtigen; 

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

6. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit op de dag van bekendmaking in werking treedt. 
 
Inleiding 
Op 3 maart 2022 is  door u een motie ingediend waarbij is voorgesteld voor het gehele grondgebied van de 
gemeente een tijdelijke geitenstop in te stellen.   
De meerderheid van de raad heeft de motie ondersteund en deze wordt derhalve ondersteund. 
Een tijdelijke geitenstop kan gestalte krijgen door middel van een voorbereidingsbesluit.  
Het voorbereidingsbesluit bevriest de situatie tijdelijk (maximaal een jaar) voor wat betreft  nieuwe 
aanvragen voor de geitenhouderij. Dit biedt tijd en ruimte voor nader beraad en onderzoek. 
Binnen de looptijd van het jaar kan er zo nodig een nieuw voorbereidingsbesluit worden genomen. 
Gebeurt dit niet en ligt er binnen dit jaar geen ontwerpbestemmingsplan ter inzage, dan vervalt het 
voorbereidingsbesluit automatisch. 
 
 
Beoogd resultaat 
Door het nemen van het voorbereidingsbesluit wordt geen onomkeerbaar besluit genomen in afwachting 
van verder onderzoek en discussie over de geitenhouderij  . 
 
 
 



 

 
 
 
 
Argumenten, risico’s en eventuele beheersmaatregelen 

1. Tijdelijke geitenhouderij stop. 
De provincie Fryslân heeft de eerder ingestelde  geitenstop niet verlengd.  Daardoor zullen de Friese 
gemeenten zelf een keuze moeten maken. Met de provincie is overleg over de geitenhouderij in 
Fryslân.P 
Bij de gevraagde verdere planontwikkeling voor de geitenhouderij in onze gemeente komen we hierop 
terug.  

 
 

2. en 3.Bouwen en gebruik. 
De bestemmingsplannen voor het buitengebied van de gemeente De Fryske Marren staan geiten-
houderijen onder voorwaarde van grondgebondenheid toe. Binnen deze bestemmingsplannen zijn 
geitenhouderijen in principe toegestaan mits grondgebonden. Het is aan aanvrager voor nieuwe geiten 
om aan te tonen dat het grondgebonden is en niet intensief. Dit heeft tot gevolg dat een geitenhouderij 
in principe in die situaties veelal moeilijk is tegen te houden op basis van het ruimtelijke spoor. 
 
4. Geheimhouding. 
De reden voor geheimhouding is om te voorkomen dat voorafgaand aan de inwerkingtreding van het 
voornbereidingsbesluit nog aanvragen om vergunning worden ingediend waarop alsdan de 
aanhoudingsplicht niet van toepassing is. Deze vergunningen moeten dan, indien voldaan wordt aan 
het bestemmingsplan, worden verleend. De rechtsgrondslag is gelegen in artikel 10 lid 2,sub b. en sub 
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. 

 
5. De geheimhouding wordt opgeheven zodra de bekendmaking van het voorbereidingsbesluit heeft 
plaatsgevonden.  

 
6.Publiceren. 
Na vaststelling leggen we het voorbereidingsbesluit zo spoedig mogelijk  ter inzage.  
 
 

Beleid- en regelgeving  
Wet ruimtelijke ordening.. 
 
Financiën 
Het is niet uitgesloten er (plan-)schadeveroeken worden ingediend doordat er een tijdelijke geitenstop 
wordt opgelegd. De juridische haalbaarheid  hiervan is niet met zekerheid aan te geven. In algemene zin is 
te stellen dat er niet snel sprake zal zijn van schadeplichtigheid van een bestuursorgaan bij dergelijke 
besluiten, maar er kan niet gezegd worden dat hiervan geen sprake kan zijn. Een planschade risicoanalyse 
zal onderdeel zijn van de gevraagde verdere planvorming over de geitenhouderij in onze gemeente.. 
 
 
Duurzaamheid 
Bij het nemen van het voorbereidingsbesluit spelen duurzaamheidsaspecten geen rol. 
 
Overheidsparticipatie 
Een voorbereidingsbesluit wordt door de raad vastgesteld. De procedure van een voorbereidingsbesluit valt 
niet onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
Communicatie 
 Het voorbereidingsbesluit wordt gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad, op  de gemeentelijke 
website, op www.ruimtelijkeplannen.nl en ligt fysiek ter inzage in het gemeentehuis in Joure en bij de 
servicepunten in Lemmer en Balk. Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden 
ingesteld. 
 



 

 
 
 
 
Vervolg en evaluatie 
De inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit zal plaatsvinden op de dag van bekendmaking van de 
terinzagelegging van het besluit. Een voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van een jaar, binnen 
deze termijn moet een bestemmingsplan worden op- en vastgesteld. 
 
Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken 
220315-CA-Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen-Z.696284; 
220315-RB-Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen-Z.696284; 
220315-Bijlage 1 Kaart voorbereidingsbesluit geitenhopuderijen-Z.696284. 
220331 Motie gemeenteraad 3 maart 2022 tijdelijke geitenstop  
 
 
Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, 
 
 
 
gemeentesecretaris,  burgemeester, 
Ditta Cazemier   Fred Veenstra 
 
 


