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Aan het college van Gedeputeerde Staten  
van Groningen 
 

Groningen, 14 januari 2019 

Betreft: Schriftelijke vragen PvdA-fractie inzake ‘Geitenstop in meeste provincies uit angst voor 

gezondheidsrisico’s’.  

 

Geacht college, 

In de Volkskrant van 14 januari jl. is een artikel opgenomen waarin wordt gesteld dat in vrijwel heel 

Nederland provincies geitenhouderijen aan banden leggen uit zorgen over gezondheidsrisico’s.1 Uit 

het artikel volgt o.a. dat het RIVM nog onderzoekt waardoor het wonen in de buurt van geiten de 

kans op ziekte verhoogt, maar al heeft uitgesloten dat dit te maken heeft met Q-koorts.  

Op basis van bovenstaand artikel heeft de PvdA-fractie de volgende vragen:   

1. Is uw college bekend met het artikel “Geitenstop in meeste provincies uit angst voor 
gezondheidsrisico’s”?  
a. Zo ja, wat zijn uw eerste gedachten hieromtrent?  

 
2. Bent u met de PvdA-fractie van mening dat naarmate meer provincies maatregelen nemen 

om het aantal geiten te beperken, dit tot gevolg kan hebben dat geitenhouderijen zich in 
andere provincies vestigen?  
a. Zo ja, deelt u dan ook de mening dat alleen al om deze reden provinciaal beleid nodig is? 

Hoe gaat u voor dit beleid zorgen?  
b. Zo nee, waarom niet? 

  
3. Deelt u de mening dat vervolgonderzoeken naar nadelige gezondheidseffecten van de 

geitenhouderij geen reden mogen zijn om tot die tijd af te zien van verdere beperkende 
maatregelen, omdat het belang van de volksgezondheid boven het belang van (uitbreiding 
van) de geitenhouderij gaat?  
a. Zo nee, waarom niet? 

  
4. Bent u met de PvdA-fractie van oordeel dat vanwege het verhoogde gezondheidsrisico voor 

omwonenden in de nabijheid van geitenhouderijen het voorzorgsprincipe zou moeten 
worden gehanteerd?  
a. Zo nee, waarom niet?  
 

5. Bent u met de PvdA-fractie van oordeel dat zelfs in het geval van wetenschappelijke 
onzekerheid omtrent de gevolgen voor de volksgezondheid van geitenhouderijen dat 
verdergaand provinciaal beleid met betrekking tot de beperking van de geitenhouderij nu al 
nodig is?  
a. Zo ja, hoe gaat u dit bewerkstelligen en op welke termijn?  

                                                           
1 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/geitenstop-in-meeste-provincies-uit-angst-voor-
gezondheidsrisico-s~b2f44cdd/ 

http://www.pvdaprovinciegroningen.nl/
mailto:info@pvdaprovinciegroningen.nl
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/geitenstop-in-meeste-provincies-uit-angst-voor-gezondheidsrisico-s~b2f44cdd/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/geitenstop-in-meeste-provincies-uit-angst-voor-gezondheidsrisico-s~b2f44cdd/


 

PvdA Provincie Groningen – www.pvdaprovinciegroningen.nl – info@pvdaprovinciegroningen.nl – Turfsingel 83, 9712 KL Groningen 

b. Zo nee, waarom niet? Hoe verhoudt zich dat tot de zorgen die in andere provincies 
klaarblijkelijk wel leven? 

  
6. Deelt u de mening dat een provinciaal dan wel landelijk vestigingsverbod voor nieuwe 

geitenboerderijen nodig is?  
a. Zo ja, hoe gaat u dit bewerkstelligen en op welke termijn? 
b. Zo nee, waarom niet? 

  
7. Overweegt u in navolging van veel provincies een maximum aan het aantal geiten stellen? 

a. Zo ja, hoe gaat u dit doen en op welke termijn?  
b. Zo nee, waarom niet? 

   
In afwachting van uw beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de PvdA Statenfractie,  
 
 
Dominique de Haas 
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