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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-616520971 (DOS-2017-

0007803)

Contact

T. de Vries - van Kalsbeek

070 - 441 63 81

t.de.vries@pzh.nl

Onderwerp

Voorstel voor besluitvorming statenvragen 3332 PvdD – plannen uitbreiding melkgeitenhouderij 

Strijen.

Publiekssamenvatting

Gedeputeerde Staten hebben op 22 september 2017 schriftelijke vragen ontvangen van de fractie 

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

Strijen (gemeente Strijen). 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. Op dit moment ligt de aanvraag echter nog 

bij de gemeente en is er nog geen ruimtelijk plan in procedure gebracht voor de uitbreiding. 

Ruimtelijke plannen moeten voldoen aan de regels die zijn gesteld in de Verordening ruimte 2014 

van de provincie. De gemeente is nog bezig met de beoordeling of er medewerking aan de 

uitbreidingsplannen kan worden verleend en of daar een ruimtelijke procedure voor nodig is. Er 

heeft daarom nog geen inhoudelijke toetsing plaatsgevonden op provinciaal niveau. 

Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de vragen vastgesteld.

Advies

1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3332 van de Partij voor de Dieren –

Plannen uitbreiding melkgeitenstal in Strijen;

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

3332 van de Partij voor de Dieren – Plannen uitbreiding melkgeitenstal in Strijen.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld

Bijlagen
- Beantwoording statenvragen 3332 van de Partij voor de Dieren – Plannen uitbreiding 

melkgeitenstal in Strijen.

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 31 oktober 2017 N.v.t.
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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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