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Schriftelijke vragen over een geitenstop uit angst voor 
gezondheidsrisico's 

Geachte mevrouw De Haas, 

Naar aanleiding van het artikel 'Geitenstops in meeste provincies uit angst voor gezondheidsrisico's' in de 
Volkskrant van 14 januari j.l. heeft u ons, namens de Statenfractie van de Partij van de Arbeid, gevraagd of wij 
- in navolging van andere provincies - aanleiding zien voor het treffen van ruimtelijke maatregelen. Doel daarvan 
is om, in afwachting van wetenschappelijk onderzoek naar de exacte toedracht van de statistisch aangetoonde 
relatie met het ontstaan van longontsteking van omwonenden, ongewenste ontwikkelingen te kunnen 
voorkomen. 

De beantwoording van uw vragen heeft meer tijd gevergd dat gebruikelijk is. Wij bieden u daarvoor onze 
verontschuldigingen aan. 

Uw vragen beantwoorden wij als volgt: 

1. Is uw college bekend met het artikel "Geltenstop in meeste provincies uit angst voor 
gezondheidsrisico 's "? 
a. Zo ja, wat zijn uw eerste gedachten hieromtrent? 

Wij waren reeds op de hoogte van de maatregelen die andere provincies hebben genomen en werden door het 
artikel dus niet verrast. Aangetekend daarbij zij dat op grond van artikel 2.26.2 van de Omgevingsverordening 
van de provincie Groningen nieuwvestiging van agrarische bedrijven (waaronder dus geitenhouderijen), 
behoudens in enige uitzonderingssituaties, niet mogelijk is. 

2. Bent u met de PvdA-fractie van mening dat naarmate meer provincies maatregeien nemen om het 
aantai geiten te beperken, dit tot gevoig kan hebben dat geitenhouderijen zich in andere provincies 
vestigen? 
a Zo Ja, deeit u dan ook de mening dat aiieen ai om deze reden provinciaal beleid nodig is? Hoe 
gaat u voor dit beieid zorgen? 

De maatregelen die in andere provincies zijn genomen, kunnen leiden tot een verplaatsingsbeweging, ook wel 
als het 'waterbedeffect' aangeduid. Deze constatering leidt op zich niet tot een noodzaak om vergelijkbare 
maatregelen te nemen als in andere provincies. 
Aan de Wet ruimtelijke ordening ligt als uitgangspunt ten grondslag dat taken en bevoegdheden worden belegd 
bij de overheidslaag die daarvoor het meest geschikt is (decentraal wat kan, centraal wat moet). In het wettelijke 
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stelsel is de gemeente het eerst aangewezen bestuursniveau om de gebruiksmogelijkheden van gronden - met 
het oog op een goede ruimtelijke ordening - te verankeren in bestemmingspiannen. 
Het behoort daarmee primair tot de verantwoordelijkheid van gemeenten om zich ervan te vergewissen of 
bestaande uitbreidings- of vestigingsmogeiijkheden voor geitenhouderij mogelijk risico's voor de 
volksgezondheid opieveren en zo ja - om tot aanpassing van het bestemmingsplan over te gaan en eventueel 
vooruitlopend daarop een voorbereidingsbesluit te nemen. Geldende bestemmingsplannen kunnen er immers in 
voorzien dat een bestaande geitenhouderij kan uitbreiden of dat een bestaand agrarisch bouwperceel in gebruik 
wordt genomen door een geitenhouderij. Of dat in een concrete situatie uit oogpunt van volksgezondheid ai dan 
niet aanvaardbaar is, hangt af van de iigging van het bouwperceel ten opzichte van woonbebouwing 
Bovenstaande laat onverlet, dat in het geval een ruimtelijk belang naar aard en schaal het gemeentelijke niveau 
overstijgt, Provinciale Staten de behartiging van dat belang aan zich kunnen trekken. In dat geval kunnen zij er 
onder meer voor kiezen om regeis te stelien over de inhoud van bestemmingsplannen. Aangetekend daarbij zij 
dat het creëren van nieuwe agrarische bouwpercelen op grond van de Omgevingsverordening van de provincie 
Groningen - behoudens enige uitzonderingssituaties - momenteel al niet mogeiijk is. 
Wij hebben in onderzoek of de gemeenten zich van hun verantwoordelijkheid bewust zijn, of zij voornemens zijn 
maatregeien te treffen en of er behoefte is aan betrokkenheid van onze zijde in welke vorm dan ook. 

b. Zo nee, waarom niet? 

Zie het antwoord hierboven. 

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? 

Zie het antwoord op vraag 2. 

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? 

Zie het antwoord op vraag 2. 

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 bewerksteiiigen en op welke termijn? 
b. Zo nee, waarom niet? Hoe verhoudt zich dat tot de zorgen die in andere provincies 

kiaarblijkeiijk wel leven? 

Zie het antwoord op vraag 2. Aanvuilend daarop wijzen wij er op dat een aantai provincies een geitenstop heeft 
ingesteid op uitdrukkelijk verzoek van gemeenten en dergelijke verzoeken ons niet hebben bereikt. Ook kunnen 
wij ons voorstelien dat het aantal geitenhouderijen in de betreffende provincie een rol speelt. Volgens onze in 
2018 verrichtte inventarisatie zijn er in de provincie Groningen elf gevestigd. 

6. Deelt u de mening dat een provinciaal dan wel landelijk vestigingsverbod voor nieuwe 
geitenboerderijen nodig is? 
a. Zo Ja, hoe gaat u dit bewerksteiiigen en op welke termijn? 
b. Zo nee, waarom niet? 

Zie het antwoord op vraag 2. 

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? 

Zie het antwoord op vraag 2. 



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

jiedeputee/ye Staten van Groningen; 

, voorzitter. 

, locosecretaris. 


