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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-610627500 (DOS-2017-

0005887)

Contact

T. de Vries - van Kalsbeek

070 - 441 63 81

t.de.vries@pzh.nl

T. Duijkers

070-441 60 29

twm.duijkers@pzh.nl

Onderwerp:

Statenvragen 3311 PvdD - plannen melkgeitenstal Mijnsheerenland

Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben op 4 juli 2017 vragen ontvangen van de fractie van de Partij voor 

de Dieren (PvdD) over de voorgenomen uitbreiding van een geitenhouderij in Mijnsheerenland

(gemeente Binnenmaas). Belangrijk zorgpunt voor de PvdD zijn de gezondheidseffecten van 

geitenhouderijen op hun omgeving. De gestelde vragen gaan onder andere over hoe deze 

ontwikkeling zich verhoudt tot het provinciaal beleid. Gemeentelijke ruimtelijke plannen moeten 

voldoen aan de Verordening ruimte 2014 van de provincie. Het plan bood echter nog niet alle 

informatie om te bepalen of de ontwikkeling wel of niet past. De gemeente is gevraagd dit in het 

ontwerp wijzigingsplan te verduidelijken. Daarnaast zal het provinciale beleid omtrent intensieve 

veehouderij naar verwachting in het najaar nog worden aangepast. Qua milieuaspecten is de 

afweging een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Gedeputeerde Staten hebben de 

beantwoording van de vragen vastgesteld.

Advies:

1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3311 van de Partij voor de Dieren –

Plannen melkgeitenstal in Mijnsheerenland;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording van de statenvragen 

3311 van de Partij voor de Dieren – Plannen melkgeitenstal in Mijnsheerenland.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
Statenvragen 3311 PvdD - plannen melkgeitenstal Mijnsheerenland

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: T. de Vries - van Kalsbeek Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Murk, PJCM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 29 augustus 2017 29 augustus 2017
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1 Toelichting voor het College

Financieel en fiscaal kader:

Geen bijzonderheden  

Juridisch kader:

Geen bijzonderheden

2 Proces

Geen bijzonderheden

3 Communicatiestrategie

Geen bijzonderheden
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