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 Inhoudelijke toelichting 

 
Inleiding/aanleiding 
Oktober vorig jaar heeft het college de raad geïnformeerd dat het college meent dat het nemen van 
een gemeentelijk voorbereidingsbesluit om een geitenstop in te voeren nog niet noodzakelijk is. 
Redenen daarvoor waren: 

- Afgesproken was dat de provincie Groningen hierin het voortouw zou nemen om een 
eenduidig, gelijk beleidskader te scheppen voor de hele provincie; 

- Er is geen snelle ontwikkeling in de sector in onze gemeente te zien; 
- De uitkomsten van het onderzoek Veehouderij en Gezondheid (RIVM) zijn niet direct 

toepasbaar voor onze gemeente. Wij hebben te maken met lagere bedrijfs- en dieraantallen, 
lagere dichtheid van de (intensieve) veehouderijsector en een lagere bevolkingsdichtheid. 

 
Sinds het besluit van oktober vorig jaar, is op 24 april jl. een nieuw deelonderzoek van het 
onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III gepubliceerd, heeft de 
gemeente Het Hogeland tot onze grote verrassing op 27 mei jl. (in opvolging van de gemeente 
Westerwolde) een eigen voorbereidingsbesluit genomen en heeft de provincie in de zomer 
aangegeven niet (meer) het voortouw te nemen. Dit is voor ons college aanleiding geweest om te 
beoordelen of een gemeentelijk voorbereidingsbesluit nu wel noodzakelijk is.  
 
In een brief aan uw raad van 7 juli jl. hebben wij u geïnformeerd dat wij de ontwikkelingen in de 
sector op de voet volgen (kenmerk 196934272). Er waren ten opzichte van oktober vorig jaar geen 
nieuwe plannen bij ons bekend. Ook in de omliggende gemeenten blijven de ontwikkelingen beperkt. 
Gelet daarop was er geen reden om het standpunt van vorig jaar direct te herzien. We hebben 
aangegeven dat we nader gaan bekijken wat de onderzoekresultaten van het nieuwe deelonderzoek 
voor ons betekenen. Dit hebben we gedaan in veelvuldig en nauw overleg met de GGD. 
 
Op basis van de onderzoekresultaten en het advies van de GGD adviseren wij u om middels 
bijgevoegd voorbereidingsbesluit een geitenstop in te voeren voor het gehele grondgebied van de 
gemeente Westerkwartier.  
 
Onderzoeken 
Onderzoek rondom geitenhouderijen heeft uitgewezen dat mensen die in de buurt wonen van deze 
bedrijven, een grotere kans hebben op longontsteking. Dat blijkt uit de volgende onderzoeken: 



- Veehouderij en gezondheid omwonenden III: longontsteking in de nabijheid van geiten- en 
pluimveehouderijen; actualisering van gegevens uit huisartsenpraktijken 2014 – 2016 
(publicatiedatum 08/10/2018)1; 

- Veehouderij en gezondheid omwonenden III: longontsteking in de nabijheid van geiten- en 
pluimveehouderijen in Gelderland, Overijssel en Utrecht (publicatiedatum 24/04/2020)2. 

 
Het onderzoek naar het verband tussen veehouderijen en gezondheid werd eerst alleen in Noord-
Brabant en Noord-Limburg uitgevoerd. Dit onderzoek verscheen op 8 oktober 2018. Dit onderzoek 
was niet toepasbaar in onze gemeente. Wij hebben namelijk te maken met lagere bedrijfs- en 
dieraantallen, lagere dichtheid van de (intensieve) veehouderijsector en een lagere 
bevolkingsdichtheid. 
Het was dus nog onbekend of longontsteking ook vaker voorkomt rond geitenhouderijen in andere 
Nederlandse provincies. Daarom is besloten het onderzoek uit te breiden naar een gebied dat delen 
van de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel omvat. Ook in deze regio’s zien de onderzoekers 
het extra risico op longontsteking in een straal van 2 kilometer rondom geitenhouderijen, in 
meerdere jaren achter elkaar en ook met verschillende manieren van onderzoek. 
Uit het onderzoek in delen van de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel concluderen de 
onderzoekers dat de associatie tussen wonen in de nabijheid van een geitenhouderij en 
longontsteking ook geldt voor andere Nederlandse provincies met geitenhouderijen. Dit onderzoek is 
aanleiding geweest om te komen tot het voorstel voor een voorbereidingsbesluit.  
 
Het is nog steeds onduidelijk wat de oorzaak is van het verhoogde risico. Verder onderzoek is daarom 
noodzakelijk. De resultaten van het onderzoek naar de oorzaken van longontsteking rond 
geitenhouderijen worden naar verwachting eind 2022 gepubliceerd. 
 
Advies GGD 
Totdat er meer duidelijkheid is over de oorzaak van de longontsteking en een integrale aanpak, 
adviseert de GGD het voorzorgsbeginsel toe te passen en terughoudend te zijn met uitbreiding of 
nieuwvestiging van geitenhouderijen in de buurt van gevoelige bestemmingen (zoals woningen, 
kinderdagverblijven en scholen).  
 
Voorbereidingsbesluit en bestemmingsplan 
De huidige wet- en regelgeving biedt onvoldoende grondslagen om een aanvraag (milieu) met het 
oog op gezondheid (vermeend risico op longontsteking) te weigeren. Eén van de juristen van de 
provincie Groningen zegt daarover: “….bij weigering van de vergunning op grond van het 
voorzorgsbeginsel zullen er zeer zwaarwegende redenen moeten zijn, gezien de gevolgen van de 
weigering voor de aanvrager en de onzekerheid van de risico's. Deze zeer zwaarwegende redenen 
blijken in de praktijk niet of nauwelijks aantoonbaar.”  
Ook bevatten de huidige bestemmingsplannen geen regeling speciaal voor de gezondheid rondom 
geitenhouderijen.  
 
Wij achten het noodzakelijk om de eventuele risico’s voor de gezondheid voor omwonenden van 
geitenhouderijen mee te wegen in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Het uitgangspunt 
daarbij is het waarborgen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en een gezonde leefomgeving. 
Daarom bereiden wij een bestemmingsplan voor, waar dit in verwerkt gaat worden.  

 
1 https://www.nivel.nl/nl/publicatie/veehouderij-en-gezondheid-omwonenden-iii-longontsteking-de-nabijheid-
van-geiten-en 
 
2 https://www.uu.nl/nieuws/ook-in-utrecht-gelderland-en-overijssel-meer-kans-op-longontsteking-dichtbij-
geitenhouderij 
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Om vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan ongewenste 
ontwikkelingen tegen te kunnen gaan, adviseren wij u om middels een voorbereidingsbesluit 
voorlopig geen nieuwe geitenhouderijen meer toe te staan.  
Binnen een jaar moet het voorbereidingsbesluit worden opgevolgd door het nieuwe 
bestemmingsplan. Anders vervalt de bescherming. De voorbereidingsbescherming geldt voor 
aanvragen die worden ingediend nadat een voorbereidingsbesluit is genomen. 
 
In de meeste provincies heeft de provincie deze taak op zich genomen. Afgesproken was met alle 
gemeenten dat de provincie Groningen hierin ook het voortouw zou nemen om een eenduidig, gelijk 
beleidskader te scheppen voor de hele provincie. Afgelopen zomer is de provincie Groningen hier 
echter op teruggekomen en hebben ze gezegd dat dit geen taak is van het provinciaal bestuur, maar 
van iedere gemeente apart. 
 

 Artikelsgewijze toelichting (raadsbesluit) 
 
Artikel 1 
Artikel 1 van het raadsbesluit geeft aan voor welk gebied het voorbereidingsbesluit van toepassing is. 
Dit betreft uiteindelijk het gehele gemeentelijke grondgebied.  
 
Uitgangspunt van het voorbereidingsbesluit is geweest dat deze enkel gaat gelden voor gebieden in 
een straal van 2 kilometer rondom agrarische bedrijven, als binnen die gebieden gevoelige 
bestemmingen (zoals woningen, kinderdagverblijven en scholen) aanwezig zijn. Zijn er geen 
gevoelige bestemmingen aanwezig binnen 2 kilometer, dan kan ontwikkelingsruimte mogelijk blijven 
en hoeft er geen geitenstop te gelden.  
Deze 2 kilometer contour is gebaseerd op de uitkomsten van de onderzoeken, waaruit is gebleken 
dat er een verhoogd risico is op longontsteking in een straal van 2 kilometer rondom 
geitenhouderijen 
 
Om inzichtelijk te krijgen of er eventueel nog ontwikkelingsruimte voor geitenhouderijen is in de 
gemeente, hebben we een GIS inventarisatie uit laten voeren door Rho adviseurs. Voor de 
inventarisatie zijn eerste de bestemmingsplannen ingeladen. Uit deze plannen zijn alle agrarische 
bedrijven en alle woningen gedestilleerd. Om de agrarische bedrijven is een contour getrokken van 2 
kilometer. De woningen zijn vervolgens in het kaartbeeld geprojecteerd. Vervolgens is een 
berekening uitgevoerd of er contouren zijn waarbinnen geen woningen aanwezig zijn. Hieruit blijkt 
dat alle agrarische bedrijven een match hebben met een woning die binnen de 2 kilometercontour 
aanwezig is.  
De GIS inventarisatie is bijgevoegd in de bijlage.  
 
Deze stap was noodzakelijk om te komen tot een zorgvuldig besluit. Zonder deze inventarisatie was 
er geen goede onderbouwing voor een geitenstop voor de gehele gemeente.  
 
Conclusie: binnen een straal van 2 kilometer rond alle agrarische bedrijven zijn gevoelige 
bestemmingen aanwezig. Daarom geldt het voorbereidingsbesluit voor het gehele grondgebied van 
de gemeente Westerkwartier en zijn geen uitzonderingen gemaakt.  
 
Artikel 2 
In lid 1 van dit artikel is omschreven welke ontwikkelingen ongewenst zijn gedurende de 
voorbereiding van het bestemmingsplan en waar voorlopig geen medewerking aan wordt verleend. 
Vergunningaanvragen voor deze activiteiten worden aangehouden. 
 



Het gaat om nieuwvestiging van geitenhouderijen, al dan niet als neventak bij een (agrarisch) bedrijf 
en uitbreiding van een bestaande geitenhouderij met één of meer geiten. Voor uitbreiding van een 
bestaande geitenhouderij wordt in lid 2 een uitzondering gemaakt. Onder voorwaarden is uitbreiding 
nog mogelijk. Verwezen wordt naar lid 2. 
Onder nieuwvestiging wordt tevens verstaan, het al dan niet gedeeltelijk omschakelen van bestaande 
agrarische bedrijven naar geitenhouderijen.  
 
Lid 2 beschrijft de gevallen waarvoor de aanhouding niet van toepassing is.  
 
Geitenhouderijen met minder dan 50 geiten, vallen niet onder de werking van dit 
voorbereidingsbesluit. Voor dit aantal is gekozen omdat in de onderzoeken ook van dit aantal is 
uitgegaan. 
 
Tevens is uitbreiding van stalvloeroppervlakte in het kader van aangescherpte eisen op het gebied 
van milieu en dierenwelzijn mogelijk, mits het aantal vergunde geiten niet toeneemt.  
 
Tot slot wordt een uitzondering gemaakt voor uitbreiding van de bestaande geitenhouderijen. Dit 
zijn de geitenhouderijen die bestaan op 2 december 2020 en in bezit zijn van de vereiste 
vergunningen/toestemmingen. Zij mogen binnen de huidige wetgeving hun bedrijf voortzetten. Ook 
mogen zij onder voorwaarden het aantal te houden geiten met één of meer uitbreiden (binnen de 
kaders van milieu). 
 
Artikel 3   
Het besluit van uw raad treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking. Bekendmaking 
staat gepland op 3 december 2020.  
 

 Historische context 
Juli 2019 – beantwoording raadsvragen over uitbreiding geitenbedrijf Zevenhuizen – kenmerk 
19696719; 
Oktober 2019 – beantwoording raadsvragen (vervolg) over uitbreiding geitenbedrijf Zevenhuizen – 
kenmerk 1969-azk-9527; 
Juli 2020 – beantwoording raadsvragen (vervolg) over uitbreiding geitenbedrijf Zevenhuizen – 
kenmerk 196934272; 
Juli 2020 – reactie op verzoek geitenmoratorium – kenmerk 196937415; 
Oktober 2020 – bespreking ontwikkelingen geitenhouderijsector met fractievoorzitters. 
 

 Vervolgtraject 
Binnen een jaar moet het voorbereidingsbesluit worden opgevolgd door een nieuw 
bestemmingsplan.  
 

 Communicatie/bekendmaking 
Het voorbereidingsbesluit wordt bekend gemaakt door terinzagelegging van dit besluit. Tevens wordt 
mededeling gedaan op de gemeentepagina, in de Staatscourant en langs elektronische weg op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Ook zal een persbericht uitgedaan worden. 
 

 Inspraak 
Tegen het voorbereidingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk. Dit kan in het kader van de 
bestemmingsplanprocedure.  
 
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 Geheimhouding 
Dit voorstel kent vanwege de in het geding zijnde belangen een vertrouwelijk karakter.  
 
het college van burgemeester en wethouders 
 
A. van der Tuuk, burgemeester   A. Schulting, secretaris  



 
 
 

Raadsbesluit 

 
De raad van de gemeente Westerkwartier, 
 
Gelezen het voorstel ‘Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen’ van 24november 2020,   
 
Overwegende dat: 
 

- onderzoek rondom geitenhouderijen uitgewezen heeft dat mensen die in de buurt 
wonen van deze bedrijven, een grotere kans hebben op longontsteking; 
 

- er een verhoogd risico is op longontsteking in een straal van 2 kilometer rondom 
geitenhouderijen; 

 
- de huidige wet- en regelgeving onvoldoende grondslagen biedt om een aanvraag 

met het oog op gezondheid te weigeren; 
 

- een bestemmingplan wordt voorbereid dat rekening houdt met de 
gezondheidsrisico’s voor omwonenden van geitenhouderijen; 
 

- vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplannen ongewenste ontwikkelingen 
(nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen) tegen kunnen worden gegaan 
middels een voorbereidingsbesluit; 

 
Gelet op de artikelen 3.3 en 3.7 in samenhang met artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke 
ordening; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1 Werkingsgebied 

1. Te verklaren dat voor het werkingsgebied, zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende verbeelding, een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet 
ruimtelijke ordening wordt voorbereid; 

2. De geometrische plaatsbepaling van het werkingsgebied van dit besluit is vervat in 
het GML-bestand NL.IMRO.1969.VBWK20BEHE1-VA01.   

 
Artikel 2 Aanhouding 

1. Te bepalen dat in het werkingsgebied  waarvoor het voorbereidingsbesluit van 
kracht is, de aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 3.3., eerste lid, onder c van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitsluitend geldt voor: 
- nieuwvestiging van geitenhouderijen, al dan niet als neventak bij een (agrarisch) 

bedrijf; 



- uitbreiding van een bestaande geitenhouderij door het aantal te houden geiten 
met één of meer uit te breiden; 

2. Te bepalen dat in het werkingsgebied waarvoor het voorbereidingsbesluit van kracht 
is, de aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 3.3., eerste lid, onder c van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht niet geldt voor : 
- geitenhouderijen met minder dan 50 geiten per inrichting; 
- het oprichten van nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen of het aanwenden van 

bestaande bedrijfsgebouwen of het uitbreiden van bestaande gebouwen die leidt 
tot een grotere stalvloeroppervlakte dan de bestaande stalvloeroppervlakte, 
indien het vergroten van de stalvloeroppervlakte noodzakelijk is om tegemoet te 
komen aan aangescherpte wettelijke eisen op het gebied van milieu en/of ertoe 
strekt om het welzijn van de geiten te vergroten door de netto voor het dier 
beschikbare leefruimte te vergroten, mits het aantal te houden dieren zoals is 
vergund niet toeneemt; 

- uitbreiding van een bestaande geitenhouderij door het aantal te houden geiten 
met één of meer uit te breiden, mits: 

o er sprake is van een aantoonbare verbeterde milieusituatie, en 
o in voldoende mate is gebleken dat gezondheidsrisico’s voor de 

gezondheid van personen die verblijven in nabij gelegen functies zijn uit 
te sluiten; de afstand van de geitenhouderij tot gevoelige functies wordt 
daarbij betrokken en er wordt advies gevraagd van de GGD of een andere 
onafhankelijke deskundige. 

 
Artikel 3 Inwerkingtreding 
Dit besluit wordt bekendgemaakt door terinzagelegging van dit besluit. Van dit besluit 
wordt tevens mededeling gedaan in de Staatscourant en langs elektronische weg op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van 
bekendmaking.  
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Westerkwartier,  
d.d. 2 december 2020.  
 

  
J.L. de Jong     A. van der Tuuk 
Griffier      Voorzitter 
 
 
 
 
 
Tegen dit besluit staat geen bezwaar en beroep open (artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening in 
samenhang met artikel 8.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en bijlage 2 bij deze wet). 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

