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Assen, 12 december2018
Ons kenmerk 50/5.6/20'1 8002565
Behandeld door mevrouw K.E. Blanke (0592) 36 58 97
Ondenverp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
geitenhouderijen

Geachte heer Oosterlaak,

ln uw brief van 13 november 2018 stelde u een aantal vragen over geitenhouderijen
Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Zijn de volgende vergunningaanvragen u bekend?

. Gemeente Borger-Odoorn, Borger, Strengenweg 7, het wijzigen van het veebestand
(aanvraag)

Aanvragen Om gevingsvergunning WABO Uitgebreide procedure

Datum ontvangst: 03-1 0-201 I
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt
mee dat de volgende aanvragen omgevingsvergunningen zijn ontvangen: Borger
Strengenweg 7, het wijzigen van het veebestand,18334-2018

. Gemeente Borger-Odoorn, Borger, Strengenweg 9, het oprichten van een bedrijfsge-
bouw (aanvraag)

Aanvragen Om gevingsvergu nn ing WABO Regul iere procedure

Datum ontvangst: 01 -1 0-201 I
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt
mee dat de volgende aanvragen omgevingsvergunningen zijn ontvangen:
Borger Strengenweg 9, het oprichten van een bedrijfsgebouw, 18238-2018

Antwoord 1

De aanvragen zijn ons onbekend. Voor de vergunningverlening rb de ge-
meente het bevoegd gezag. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar
het antwoord op vraag 2.
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Vraao2
ls het juist dat de aanvraag het houden van 1.225 geiten betreft? Hoe verhoudt een
dergelijke aanvraag zich met het beleid inzake het niet toestaan van nieuwe inten-
sieve dierhouderijen? Zijn nog meer aanvragen te verwachten gezien de recente ont-
wikkelingen in de branche?

Antwoord 2
De aanvraag is ons onbekend. Naar aanleiding van uw vraag is er contact
geweest met de gemeente. Bijnavraag bij de gemeente blijkt dat de locatie
aan de Strengenweg 9 in 2017 een vergunning heeft gekregen van de ge-

meente Borger-Odoorn voor het houden van 860 geiten. Momenteel ligt er
een aanvraag voor uitbreiding tot 1225 geiten. Bij het verlenen van de ver-
gunning dient de gemeente fe foefsen aan het bestemmingsplan of, in dit
geval, de geldende beheersverordening. Hierin spee/f de provincie geen rol,
wel in het toezien op de provinciale kaders bij de vaststelling van een bestem-
mingsplan. ln de nu geldende beheersverordening is het feitelijke gebruik van
de locatie opgenomen waarvan bij vaststelling van de verordening sprake was
én is het gebruik mogelijk gemaakt zoals in het daarvóór geldende bestem-
mingsplan was toegestaan, zijnde intensieve veehouderij. Op basrs van dat
laatste is door de gemeente vergunning afgegeven. ln het in december door
de gemeente Borger-Odoorn vast te stellen bestemmingsplan buitengebied is
ook de intensieve bestemming opgenomen.

Wij voorzien geen aanvragen voor de nieuwvestiging van geitenhouderijen.

De Provinciale Omgevingsverordening (POV) laat dit niet toe en dit is door ge-

me e nte n i n h u n be ste m m i ng s pl a n ne n b u ite ng e b i e d ove rge no me n. Be ste m-
mingsplantechnisch gezien is het wel mogelijk dat op bestaande intensieve
locaties geiten gehouden gaan worden. De eventueel noodzakelijke vergun-
ningen hiervoor moeten bij de gemeente worden aangevraagd.

Vraaq 3

Aan welke kaders op het vlak van de volksgezondheid kan een dergelijke aanvraag op
dit moment getoetst worden? Acht u die voldoende?

Antwoord 3

De gemeente is verantwoordelijk voor de vergunningverlening.

Vraas 4
Voor de ziekte Q koorts is vaccinatie inmiddels verplicht. Kunt u aangeven op welke
wijze controles op inentingen op dit moment plaatsvindt? Worden alle bedrijven en in-
stellingen die zich bezighouden met geitenhouderijen waarvoor vaccinatie verplicht is
inm iddels gecontroleerd?

Antwoord 4

De vaccinatie is verplicht voor bedrijven met melkgeiten en/of melkschapen en

bedrijven met een publieksfunctie. De Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit is verantwoordelijk voor de handhaving hierop. De provincie speelt
hierin geen rol.
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Vraao 5

ls er voor u aanleiding versneld naar de regelgeving te kijken, hangende nader onder-
zoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid ondermeer voor wat betreft long-

ziektes die relatief vaker voorkomen in de nabijheid van geitenhouderijen?

Antwoord 5
Nee. De provincie heeft een rol in het kader van de ruimtelijke ordening en het
verlenen van de vergunning voor de natuurbeschermingswet, niet bij de

aspecten in het kader van de volksgezondheid. De POV is helder. ln de op

3 oktober 2018 vastgestelde POV zijn geitenhouderijen per definitie als in-

tensieve veehouderij aangemerkt. Uit de toelichting van de POV blijkt dat hier
geen twijfel over kan bestaan. Dit is vervolgens het ruimtelijk kader waar

bestemmingsplannen door de gemeente aan moeten worden getoetst.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorz itter

km/coll



 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Assen, 13-11-2018 
 
Betreft: vragen ex artikel 41 RvO aanvullende vragen over geitenhouderijen. 
 
 
Geachte mevrouw Klijnsma, 
 
Aanvullend op onze vragen van 5 maart 2018 en uw beantwoording van 5 april 2018 
hebben wij de volgende vragen:  
 

1. Zijn de volgende vergunningaanvragen u bekend? 
 

• Gemeente Borger-Odoorn, Borger, Strengenweg 7, het wijzigen van het veebestand 
(aanvraag) 

 Aanvragen Omgevingsvergunning WABO Uitgebreide procedure 
 Datum ontvangst: 03-10-2018 
 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt 
 mee dat de volgende aanvragen omgevingsvergunningen zijn ontvangen: Borger 
 Strengenweg 7, het wijzigen van het veebestand, 18334-2018 
 

• Gemeente Borger-Odoorn, Borger, Strengenweg 9, het oprichten van een 
bedrijfsgebouw (aanvraag)  
Aanvragen Omgevingsvergunning WABO Reguliere procedure 
Datum ontvangst: 01-10-2018 

 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt  
 mee dat de volgende aanvragen omgevingsvergunningen zijn ontvangen: 
 Borger Strengenweg 9, het oprichten van een bedrijfsgebouw, 18238-2018 

2. Is het juist dat de aanvraag het houden van 1225 geiten betreft? Hoe verhoudt een 
dergelijke aanvraag zich met het beleid inzake het niet toestaan van nieuwe intensieve 
dierhouderijen? Zijn nog meer aanvragen te verwachten gezien recente ontwikkelingen 
in de branche? 

3. Aan welke kaders op het vlak van de volksgezondheid kan een dergelijke aanvraag op 
dit moment getoetst worden? Acht u die voldoende? 

4. Voor de ziekte Q koorts is vaccinatie inmiddels verplicht. Kunt u aangeven op welke 
wijze controles op inentingen op dit moment plaatsvindt? Worden alle bedrijven en 
instellingen die zich bezighouden met geitenhouderij waarvoor vaccinatie verplicht is, 
inmiddels gecontroleerd? 

5. Is er voor u aanleiding versneld naar de regelgeving te kijken, hangende nader 
onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid ondermeer voor wat betreft 
longziektes die relatief vaker voorkomen in de nabijheid van geitenhouderijen? 

 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
namens de SP-fractie 
 
Philip Oosterlaak 


