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Geachte heer Oosterlaak,

ln uw brief van 5 maart 2018 stelde u een aantal vragen over het slot op geitenhoude-

rijen in Gelderland en Brabant. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Bent u op de hoogte van het rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden
(VGO) uit 2016 en de aanvullende studies uit2017?

Antwoord 1

Ja.

Vraaq2
Welke maatregelen zi)n er in Drenthe genomen n.a.v deze rapporten en de oproep
(https://www.ggdghor. nl/nieuws/2O1 6 107 lO7 maalregelen-nodig-om-gezondheids-
risico's-voor-omwonenden-veehouderijen{e-beperken) van de GGD GHOR van juli

2016?

Antwoord 2
Gezien de relatief beperkte intensiteit van geitenhouderijen in Drenthe hebben

wij op dit moment geen maatregelen genomen. Het basisrapport waar u naar

verwijst, heeft onze aandacht. Door de opzet van het onderzoek zijn de con-
c/usies echter niet te generaliseren over heel Nederland. Ook voor het ver-
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volgonderzoek geldt dat het zich heeft gericht op gebieden waar de bevol-
kingsdichtheid en de veedichtheid aanzienlijk groter zijn dan in Drenthe het
geval is. Wij zijn dan ook van mening dat het vigerende beleid, waarin verdere
verduurzaming van de sectoren wordt nagestreefd, voorziet in de benodigde
acties.

ln het kader van de vergunningverlening door gemeenten wordt getoetst aan

de geldende wet- en regelgeving. Bij plannen wordt ook vaak het advies van

de GGD ingewonnen.

Vraaq 3
Kunt u een opsomming geven van de locaties en de afstand tot woningen van alle
geitenhouderijen in Drenthe?

Antwoord 3
Wij hebben de RUD gevraagd om deze gegevens aan ons toe te zenden.

Hieronder treft u het de ontvangen informatie aan:
"Onderstaande bedrijven houden op bedrijfsmatige wijze melkgeiten. Overige

bedrijven die op hobbymatige wijze enkele geiten houden, kinderboerderijen

en dergelijke zijn niet in het overzicht opgenomen.

Gemeente Aa en Hunze:
Veldweg B, Nooitgedacht. Afstand tot woningen van derden ongeveer
50 meter.

Gemeente Assen.'
Geen.

Gemeente Borger-Odoorn :

Strengenweg 9, Borger, dichtstbijzijnde woning 70 meter. Vergunning mei
201 7 : omzette n melkrundveehouderij naar ge ite n-, e n schapenhouderij.
Noordzijde 29a, Borger, dichtstbijzijnde woning 30 ongeveer meter.

Gemeente Coevorden:
Geen.

Gemeente De Wolden:
Wold Aa Weg 2, Ruinerwold. Afstand tot woningen van derden ongeveer
260 meter. Vergunning en melding Activiteitenbesluit in 2017 voor wijzigingen

die geen betrekking hebben op het dieraantal
Burg. Jansstraat 31, Linde. Afstand tot woningen van derden ongeveer
120 meter.

Gemeente Emmen:
Weerdingermarke 4, Nieuw-Weerdinge, afstand tot woningen van derden
260 meter.

Gemeente Hoogeveen:
Brandligtswijk 5, Elim. Afstand tot woningen van derden ongeveer 120 meter.

KanaalWZ 66, Tiendeveen. Afstand tot woningen van derden ongeveer
80 meter.

Meerboomweg 15, Hollandscheveld. Afstand tot woningen van derden on-
geveer 100 meter.

Gemeente Meppel
Broekhuizen 22, Broekhuizen. Afstand tot woningen van derden ongeveer
180 meter.
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Gemeente Midden-Drenthe:
Vaartweg 118, Hoogersmilde, afstand tot woningen van derden 60 meter.
Vaartweg 150 Hoogersmilde, afstand tot woningen van derden 90 meter.
Oranjekanaal 10 Hoogersmilde, afstand tot woningen van derden 80 meter,
na 1 januari2017 vergunning aangevraagd voor de uitbreiding van het bedrijf
met een nieuwe geitenstal.

Scharreveld 2 Eursinge (tweede tak), afstand tot woningen van derden
570 meter
Steendervalsweg 37, Mantinge, afstand tot woningen van derden ongeveer
60 meter.

Gemeente Noordenveld:
Grensweg 1A, Een-West. Afstand tot woningen van derden ongeveer
40 meter.

Gemeente Tynaarloo:
Geen.

Gemeente Westerueld:
Hoofdweg 32, Nijensleek, afstand tot woningen van derden ongeveer 30
meter.

Looweg 6, Dwingeloo, afstand tot omliggende woningen ongeveer
250 meter. Vergunning in 2017, voor wijzigingen die geen betrekking
hebben op het dieraantal."

Vraag 4

Hoeveel vergunningen voor uitbreiding of bouw van geitenhouderijen zijn er sinds
1-1-2017 tot heden vertrekt? Graag ook hiervan de locaties en afstand tot woningen
aangeven.

Antwoord 4
De gemeenten zijn bevoegd gezag. De informatie van de RUD ten aanzien
van de vergunningen is meegenomen in de beantwoording van vraag 3.

Vraaq 5

Ziet u een sterke stijging van vergunningaanvragen voor geitenhouderijen in Drenthe?

Antwoord 5

Op basis van de gegevens bijde beantwoording van vraag 3 zien wijgeen
sterke stijging.

Vraaq 6

Wordt bij de vergunningverlening in Drenthe een minimale afstand tot woningen aan-
gehouden?

Antwoord 6

De omgevingsvergunningen worden door gemeenten getoetst aan de Wet
geurhinder en veehouderij (Wgv) of het Activiteitenbesluit. Geitenhouderijen
hebben geuremissiefactoren, die beschreven zijn in bijlage 1 van de Regeling
geurhinder en veehouderij. ln het kader van geur is de afstand afhankelijk van
verschillende factoren. De geurbelasting wordt berekend met het versprei-
dingsmodelV-Sfacks vergunning. Er geldt een minimumafstand voor ruimte-
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voor-ru¡mtewoningen (en soortgelijke geurgevoelige objecten), en bedrijfs-
woningen bij andere veehouderijen. De minimumafstand staat in artikel 14,

van de Wgv en is: 100 meter binnen de bebouwde kom en 50 meter buiten
de bebouwde kom. Hetis deels mogelijk om in een gemeentelijke geurveror-

dening andere minimumafstanden op te nemen. Daarnaast zijn er andere
te toetsen onderdelen die ervoor zorgen dat er een bepaalde afstand tot
woningen van derden aangehouden moet worden.

VraasT
Zo ja, welke afstand wordt aangehouden?

Antwoord 7

Zie de beantwoording van vraag 6.

Vraaq I
Welke maatregelen wilt u treffen om te voorkomen dat nieuwe geitenhouderijen of uiG

breiding in de nabijheid van woningen kunnen worden gerealiseerd?

Antwoord B

Wij zijn op dit moment niet van plan om maatregelen te treffen om te voor-
komen dat nieuwe geitenhouderijen of uitbreiding in de nabijheid van wo-
ningen kunnen worden gerealiseerd. Wij zien daarvoor op dit moment onvol-
doende redenen, ook omdat de Provinciale Omgeving Verordening nieuwves-
tiging van geitenhouderijen uitsluit.
ln het onderzoek en in de brief van de minister van Economische Zaken d.d.

16 juni 2017 aan de Tweede Kamer wordt ook aangegeven dat juist voor de
geitenhouderij nader onderzoek noodzakelijk is om te bepalen welke oorzaken
ten grondslag liggen aan de mogelijke gezondheidseffecten. ln Drenthe is de
omvang van de geitenhouderij niet zodanig dat dit op dit moment directe
maatregelen noodzakelijk maakt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i voorzitter

wa/coll



 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Assen, 05-03-2018 
 
Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over slot op geitenhouderijen in Gelderland en Brabant 
 
 
Geachte mevrouw Klijnsma, 
 
Uit rapporten van de RIVM en de GGD blijkt dat mensen die in de buurt van pluimvee- en 
geitenhouderijen wonen een grotere kans hebben op longontsteking.  
 
GGD GHOR Nederland riep provincies en gemeenten in juli 2016 op maatregelen te 
nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen en mensen te beschermen.  
 
In juli 2017 heeft de provincie Brabant de groei van de geitenhouderijsector stopgezet. In 
Gelderland vertoonde de geitenhouderij een sterke groei. Uit voorzorg werd daarom de 
ontwikkeling van de geitenhouderij ook in Gelderland onlangs stilgezet. Het aangekondigde 
aanvullende landelijke onderzoek werd niet afgewacht omdat de resultaten van dit onderzoek 
pas in 2020 worden verwacht.  
 
De SP heeft de volgende vragen: 
 

1. Bent u op de hoogte van het rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) 
uit 2016 en de aanvullende studies uit 2017? 

2. Welke maatregelen zijn er in Drenthe genomen n.a.v deze rapporten en de oproep* 
van de GGD GHOR van juli 2016? 

3. Kunt u een opsomming geven van de locaties en de afstand tot woningen van alle 
geitenhouderijen in Drenthe? 

4. Hoeveel vergunningen voor uitbreiding of bouw van geitenhouderijen zijn er sinds  
1-1-2017 tot heden vertrekt? Graag ook hiervan de locaties en afstand tot woningen 
aangeven. 

5. Ziet u een sterke stijging van vergunningaanvragen voor geitenhouderijen in Drenthe? 
6. Wordt bij de vergunningverlening in Drenthe een minimale afstand tot woningen 

aangehouden?  
7. Zo ja, welke afstand wordt aangehouden?  
8. Welke maatregelen wilt u treffen om te voorkomen dat nieuwe geitenhouderijen of 

uitbreiding in de nabijheid van woningen kunnen worden gerealiseerd?  
 

 
Namens de SP fractie Drenthe 
 
 
 
Philip Oosterlaak 
 
* https://www.ggdghor.nl/nieuws/2016/07/07/maatregelen-nodig-om-gezondheidsrisicos-voor-
omwonenden-veehouderijen-te-beperken/  
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