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Stop op de geitenhouderij – onterecht?

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragenstellers

De geitenhouderij is een groeisector met een toenemende werkgelegenheid en een 

belangrijke exportproductie. Er is veel vraag naar geitenmelk en producten van 

geitenmelk, onder andere door mensen met een koemelkallergie. 

In de Provinciale Statenvergadering van december 2017 is besloten tot een stop op de 

geitenhouderij. Dat betekent dat de geitenhouderij in Zuid-Holland niet mag uitbreiden, 

totdat nader onderzoek is gedaan naar de kans op longontstekingen in de buurt van 

geitenhouderijen. In de Agraaf van 27 januari 2018 staat een artikel “ILVO: stal maakt 

toch niet ziek”. In essentie concludeert het Vlaamse landbouwonderzoeksinstituut 

ILVO dat claims dat intensieve veehouderijbedrijven schadelijk zijn voor de 

gezondheid van omwonenden, nauwelijks worden ondersteund door wetenschappelijk 

bewijs.  

1. Zijn Gedeputeerde Staten zich bewust van het belang van de geitensector? Zijn GS 

met de VVD van mening dat we een belangrijke primaire sector zoals de 

geitenhouderij geen onnodige beperkingen op moeten leggen?

Antwoord

De geitensector is in Zuid-Holland een relatief kleine sector binnen de veehouderij. 

Het blijkt een profijtelijke sector gezien de toename van het aantal geiten met meer 

dan 50% in de afgelopen jaren. Gesteld dat Provinciale Staten op 20 december 2017 

niet tot een stop op geitenhouderijen zouden hebben besloten, zou dit aantal nog met 

een kwart kunnen groeien, aldus onderzoek van Wageningen Economic Research1.

Het besluit van Provinciale Staten om in het ruimtelijke domein beperkingen op te 

leggen aan geitenhouderijen kwam voort uit recent Nederlands onderzoek onder 

leiding van het RIVM2 over de relatie veehouderij en volksgezondheid. In het 

                                                  
1 ‘Economische betekenis van de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland anno 2016’ (Wageningen 
economic Research, 2016) 
https://www.wur.nl/upload_mm/7/8/3/56e6eeb3-3b67-4201-a482-2d5afc7197be_2016-
066%20Vogelzang_def.pdf
2

Onderzoek RIVM:  http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=3d370246-2b1e-4dd4-9455-

6556b029689e&type=pdf&disposition=inline
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Pagina 2/3 onderzoek werd een verband gevonden tussen de aanwezigheid van 

(melk)geitenhouderijen en een verhoogd risico op longontsteking. 

Provinciale Staten hebben in hun besluit dit belang van de volksgezondheid laten 

prevaleren boven het belang van de ondernemer om te groeien en daarmee 

beperkingen aan de geitensector opgelegd. Uit het hierna genoemde 

vervolgonderzoek zal blijken of en wanneer deze beperkingen kunnen worden 

opgeheven.

2.   Zijn Gedeputeerde Staten bekend met het bewuste artikel in de Agraaf? En met 

het daarin vermelde onderzoek van ILVO?  

Antwoord

Ja.

Toelichting vragenstellers

ILVO heeft geconstateerd over het Nederlandse VGO-onderzoek dat 1) onbekend is 

of er een substantieel effect is op de gezondheid van mensen 2) de studie geen 

oorzaak-gevolgrelaties aantoont en 3) dat de conclusies uit het VGO rapport niet 

zomaar te veralgemeniseren zijn, vanwege de hoge achtergrondconcentraties fijnstof 

en de hoge veedichtheid in het onderzoeksgebied. De VVD heeft deze 

onvolkomenheden tijdens de Provinciale Statenvergadering van december 2017 ook 

al aangehaald.

3. Zijn Gedeputeerde Staten voornemens om het onderzoek van ILVO te bestuderen 

en op basis hiervan te komen tot een advies aan PS over het wel dan niet voortzetten 

van de stop op de geitenhouderij? Zo niet, wat doen GS dan met de uitkomsten van 

dit onderzoek?

Antwoord

Wij hebben kennis genomen van het onderzoek van ILVO, maar verbinden hier geen 

beleidsmatige consequenties aan. Wij volgen de lijn van het eerder genoemde 

Nederlandse VGO-onderzoek. Wij hebben dit met Provinciale Staten zo besproken in 

het kader van de vaststelling van de Verordening Ruimte op 20 december 2017.

Dat betekent ook dat wij de conclusies van het vervolgonderzoek in opdracht van het 

rijk afwachten voordat wij Provinciale Staten voorstellen doen omtrent het al dan niet 

voortzetten van de stop op de geitenhouderij. De minister van LNV schrijft einde 2017, 

in haar antwoorden op Kamervragen, dat het totale onderzoek naar verwachting in 

2020 kan worden afgerond, met tussenproducten in 2018 en in 2019.3

4. ILVO organiseert op 6 februari een workshop. Zijn Gedeputeerde Staten 

voornemens om, indien mogelijk, deel te nemen aan deze workshop ofwel de 

resultaten ervan op te vragen en mee te nemen in hun afweging aangaande de stop 

op de geitenhouderij?

Antwoord
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Beantwoording Kamervragen:  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-

natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2017/12/05/beantwoording-kamervragen-over-

onderzoek-naar-gezondheidsrisicos-geitenhouderijen
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Pagina 3/3 De provincie Zuid-Holland was niet vertegenwoordigd op deze workshop. Wij zullen de 

resultaten hiervan opvragen. Onze afweging aangaande het al dan niet voorzetten van 

de stop op de geitenhouderij volgt niettemin op basis van het genoemde Nederlandse 

vervolgonderzoek. Wij zullen u op gezette tijden over dit vervolgonderzoek informeren. 

Mochten wij hierin aanleiding zien voor een heroverweging van de stop op de 

geitenhouderij, dan zullen wij u een voorstel daartoe sturen.

Den Haag,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit
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