
 

 

 

 
 
Raadsbesluit 
 
Vergadering : 13 april 2022 
Onderwerp : Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen   
Agendapunt :  
Nummer: : 2021/ - 
 
 
De raad van De Fryske Marren 
 
besluit:  
 

1. Te verklaren dat ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening er ten aanzien van 
geitenhouderijen een wijziging van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen wordt 
voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente De Fryske Marren, volgens het  
besluitgebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding 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 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 van 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. 
  
 
 
Aldus besloten door de raad van De Fryske Marren in zijn openbare vergadering van 13 april 2022 
 
 
griffier, voorzitter, 
  
  
  
Heleen van Dijk-Beekman Fred Veenstra 
 


