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Schriftelijke vragen over uitbreiding geitenbedrijven

Geachte mevrouw Voerman,
Hierbij beantwoorden wij uw schriftelijke vragen over bovengenoemd onderwerp, zoals u die ons heeft gesteld
in uw brief van 18 april 2019.
1.

Is uw mening over de noodzaak van een ‘geitenstop’ veranderd, nu er weer een
uitbreidingsaanvraag ligt, en ook vanuit in ieder geval één gemeente officieel is aangegeven dat
er behoefte is aan provinciaal ingrijpen? Zo Ja, bent u bereid alsnog een voorbereidingsbesluit te
treffen? Zo nee, waarom niet?

De door u aangehaalde feiten zijn niet van invloed op het gegeven dat de gemeenteraad de eerst
aangewezen instantie is om (desgewenst) uit voorzorg planologische maatregelen te nemen. Het verzoek
van de gemeente Westerwolde om op provinciaal niveau maatregelen te treffen, maakte vanzelfsprekend
onderdeel uit van het gesprek dat wij, uitvoering gevende aan de motie van Provinciale Staten d.d. 13 maart
j.l., met de gemeenten hebben gevoerd over de wenselijkheid van een geitenstop en welk overheidsniveau
het meest geschikt zou zijn om daartoe maatregelen te nemen. De resultaten van het overleg - die
binnenkort aan Provinciale Staten zullen worden voorgelegd - geven ons geen aanleiding Provinciale Staten
voor te stellen een provinciaal voorbereidingsbesluit te nemen.
2.

Mogelijk is er nog geen ‘waterbedeffect’ c.q. ‘geiteninvasie’ gaande, maar het kan niet worden
genegeerd dat er binnen de provincie een aanzienlijke groei gaande is. Ziet u een dergelijke
grote geitentoename nog steeds als een puur gemeentelijke aangelegenheid? Bent u van
mening dat er nog steeds geen ‘gemeentelijk niveau overstijgende ruimtelijke belangen’ spelen
(zoals u stelde in antwoorden op vragen van de PvdA 6 maart J.l.) die de provincie nopen tot
ingrijpen, en kunt u dit toelichten?

Daargelaten dat wij de ontwikkelingen niet zouden kwalificeren als een 'aanzienlijke groei', verwijzen wij hier
kortheidshalve naar het antwoord op vraag 1.
3.

U was ten tijde van het Statendebat op de hoogte van de vergunningsaanvraag in Sellingen,
immers er is ontheffing voor de Nbw aangevraagd. Kunt u aangeven waarom u dit niet hebt
ingebracht in de besprekingen?

In het motiedebat stonden de mogelijke gevolgen van de maatregelen, die in andere provincies zijn
genomen voor de situatie in Groningen centraal. Alsmede de vraag of het tot de verantwoordelijkheid van
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de gemeenteraad of die van Provinciale Staten behoort om maatregelen te nemen. De verleende
wijzigingsvergunning op basis van de Wet natuurbescherming is in dat kader niet relevant, omdat deze
voortkomt uit een autonome ontwikkeling.
4.

Betreft de uitbreiding een zeifstandig initiatief of heeft dit bedrijf een relatie met de
geitenhouderij op het naastgelegen perceel?

In planologisch opzicht gaat het om twee zelfstandige agrarische bedrijven, maar er is een functionele
relatie tussen beide bedrijven in die zin dat op het ene bedrijf opfokgeiten zullen worden gehouden die naar
verloop van tijd doorstromen naar de geitenhouderij op het andere bedrijf.
5.

Heeft u na 13 maart, of na het ontvangen van bovengenoemde brief, overleg gehad met de B&W
van Westerwolde? Zo Ja, wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben op 8 mei overleg gevoerd met de gemeenten, waaronder de gemeente Westerwolde. Het
overleg heeft niet tot gewijzigde inzichten geleid.
6.

Bent u nog steeds van mening dat gemeenten zich inderdaad voldoende van hun
verantwoordelijkheid (onder andere t.a.v. volksgezondheid) bewustzijn, nu er drie grote
geitenbedrijven komen binnen één gemeente? Heeft u er zicht op hoe de volksgezondheid in
relatie tot veehouderij bij de Groninger gemeenten geborgd wordt in het lokale beleid, en kunt u
ons hier over informeren?

Tijdens het overleg is gebleken dat gemeenten zich volop bewust zijn van hun verantwoordelijkheid, maar
van mening verschillen over de noodzaak/ wenselijkheid van het nemen van planologische maatregelen,
hetzij op gemeentelijk-, hetzij op provinciaal niveau.
7.

Voor de uitbreiding in Sellingen is een omgevingsvergunning in afwijking van het
bestemmingsplan vereist. Bent u bevoegd om in deze situatie op grond van artikel 4.2 Wro de
bestemmingsplanwijziging middels een reactieve aanwijzing te beïnvloeden? Zo Ja, bent u
bereid om, op basis van het vastgelegde gezondheidsbeleid in het ‘Milieuplan Groningen
2017-2020, deze stap te overwegen? Zo nee, waarom niet?

Naar onze informatie behoeft voor het onderdeel van de omgevingsvergunning, dat betrekking heeft op het
houden van geiten niet van het bestemmingsplan te worden afgeweken. Een reactieve aanwijzing (artikel
3.8, lid 6, van de Wet ruimtelijke ordening) is dus niet op zijn plaats.
8.

Kunt u aangeven hoe het staat met het overleg met de overige gemeenten n.a.v. de aangenomen
motie d.d. 19 maart, en wanneerde Staten de uitkomsten hiervan mogen verwachten?

Het overleg met gemeenten heeft plaatsgevonden op 8 mei jl. Gemeenten die op dat moment nog geen
bestuurlijk standpunt hadden ingenomen, hebben daarvoor vervolgens nog een week de tijd gekregen. Wij
verwachten de Staten in de eerste week van juni de resultaten te kunnen voorleggen, en zullen - zoals
eerder gesteld - hen niet voorstellen om een provinciaal voorbereidingsbesluit te nemen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.

