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Schriftelijke vragen over uitbreiding geitenbedrijf Zevenhuizen.

Geachte mevrouw Voerman,

Hierbij beantwoorden wij uw schriftelijke vragen over bovengenoemd onderwerp, zoals u die ons heeft gesteld 
in uw brief van 7 mei 2019.

1. Kunt u aangeven waarom u in statendebatten en mediauitspraken geen melding heeft gemaakt 
van deze en andere uitbreidingsaanvragen, zoals die in Sellingen? Bent u het met ons eens dat 
dit lijkt op het moedwillig achterhouden van relevante informatie? En zijn de gedane uitspraken 
dat het niet zo’n vaart zal lopen met de groei van de geitenhouderij in Groningen nog steeds te 
verenigen met deze uitbreidingsgolf?

Met Provinciale Staten is gesproken over een mogelijk waterbedeffect ten gevolge van maatregelen die in 
andere provincies zijn getroffen alsmede over ons standpunt, dat het tot de verantwoordelijkheid van de 
gemeente behoort om het aspect volksgezondheid mee te wegen bij het opstellen van bestemmingsplannen.
De wijzigingsaanvraag op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) is niet het gevolg van een 
waterbedeffect, maar komt voort uit een autonome ontwikkeling en speelt in voornoemde discussie geen rol. Wij 
wijzen er voorts op dat alle, door ons op basis van de Wet natuurbescherming verleende vergunningen, op de 
provinciale website worden vermeld onder 'bekendmakingen'. Daarbij wordt ook aangegeven om welk type 
bedrijf het gaat en om welk type vergunning. Overigens blijkt uit cijfers van CBS dat het aantal bedrijven met 
melkgeiten in Groningen in de afgelopen jaren gedaald is en dat het gemiddelde aantal dieren per bedrijf (542 in 
2018), na Zeeland, het laagste is in Nederland. Van de geitenbedrijven in Groningen werkt 60 tot 70% 
biologisch. Wij hebben op basis hiervan en mede gelet op de aangevraagde Wnb-vergunningen en het overleg 
dat wij met de gemeenten hebben gehad over het wel of niet nemen van een provinciaal voorbereidingsbesluit, 
ook niet de indruk dat er sprake is van een uitbreidingsgolf van geitenhouderijen in Groningen. Zie hiervoor ook 
het antwoord op vraag 2.

2. Bent u op de hoogte van nóg meer uitbreidingsplannen voor geitenbedrijven? Zo Ja, welke?

Wij zijn alleen bekend met een initiatief in de gemeente Oldambt. Een agrarisch bedrijf heeft de wens geuit om 
in verband met het biologisch houden van geiten het bedrijf verplaatsen naar een locatie op grotere afstand van 
woningen, maar de gemeente heeft hier nog geen definitief besluit over genomen. Sinds 2015 zijn er 
12 vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming verleend. Het betreft geitenhouderijen in de 
gemeenten Westerkwartier, Het Hogeland (3), Oldambt (2), Stadskanaal (2) en Westerwolde (4). Op dit moment 
zijn er geen nieuwe aanvragen om een Wnb-vergunning.
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3. Is er al contact geweest tussen de gemeente Westerkwartier en de provincie met betrekking tot 
deze uitbreidingsaanvraag? Kunt u ons informeren over a) het standpunt van de gemeente ta.v. 
de uitbreidingsaanvraag, ook in het licht van de ‘geitenstop’ in andere provincies, en b) de 
manier waarop de gemeente meent de volksgezondheid van omwonenden voldoende te kunnen 
waarborgen?

Wij hebben op 8 mei j.l. alleen in algemene zin met de gemeente Westerkwartier en met de andere gemeenten 
overlegd over de geitenhouderij. Deze en andere specifieke uitbreidingsaanvragen zijn daarbij niet uitgebreid 
besproken. Wij kunnen u dan ook niet informeren over het standpunt van de gemeente hierin. Een aanvraag om 
een Wnb-vergunning volgt een separate procedure los van de Wabo-vergunning of het ruimtelijk 
ordeningsbeleid. Voor wat betreft de vraag over de manier waarop de gemeente de volksgezondheid van 
omwonenden kan waarborgen, merken wij op dat weliswaar niet vaststaat of de gemeente aanleiding ziet om 
planologische maatregelen te treffen, maar wel dat zij zich realiseert dergelijke maatregelen te kunnen nemen. 
Wij verwijzen daarbij naar onze brief van 19 juni 2019 inzake afdoening van de motie geitenstop provincie 
Groningen.

4. Kunt u aangeven of er overleg heeft plaatsgevonden met de provincie Friesland? Immers, de 
stikstofneerslag zal vooral de Friese natuurgebieden negatief beïnvloeden. Zo ja, staat het 
College van Friesland positief tegenover deze vergunningstoekenning, mede gegeven de Friese 
geitenstop? Zo nee, waarom wordt over dergelijke provinciegrensoverstijgende zaken niet 
overlegd?

De besluitvorming betreft een bevoegdheid van de provincie Groningen en er heeft geen overleg met de 
provincie Friesland over plaatsgevonden. Wij hebben daartoe ook geen reden gezien. Ook specifiek over de 
motie geitenstop en de afdoening daarvan heeft geen contact met andere provincies plaatsgevonden. Wel komt 
de geitenhouderij regelmatig aan de orde in overleggen in IPOverband. Op die manier blijven wij op de hoogte 
van de ontwikkelingen in andere provincies.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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