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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-683348197 (DOS-2015-
0001487)

Onderwerp

Weigering ontheffing voor uitbreiding van melkgeitenbedrijf MooiMekkerland (Stolwijk) 

 

Advies

1 . Vast te stellen de GS-brief “Weigering ontheffing voor uitbreiding melkgeitenbedrijf

MooiMekkerland (Stolwijk)” aan het college van Burgemeester en Wethouders van

Krimpenerwaard.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan het college van

Burgemeester en Wethouders van Krimpenerwaard over de weigering ontheffing voor

de uitbreiding van melkgeitenbedrijf MooiMekkerland te Stolwijk.

 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan het onderwerp en de
adviespunten ‘weigeren’ toe te voegen.
 
Bijlagen
 - GS-brief “Weigering ontheffing voor uitbreiding melkgeitenbedrijf MooiMekkerland

(Stolwijk)” 
 - Herhalingsbrief 12 februari 2019 motivering besluitvorming Gedeputeerde Staten van

gemeente Krimpenerwaard 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 maart 2019 nvt
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1 Toelichting voor het College

 

Provinciale Staten hebben in december 2017 een ‘geitenstop’ opgenomen in de Verordening

ruimte (Vr). De aanleiding hiervoor lag in het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid

Omwonenden’ (VGO-2, 2017). Hieruit bleek dat mensen rondom geitenhouderijen een verhoogd

risico hebben op longontsteking. Het ministerie van LNV rondt in 2021 vervolgonderzoek af naar

oorzakelijke verbanden. Op dat moment kunnen PS nader beslissen over het al dan niet

voortzetten van de ‘geitenstop’.

 

B&W van Krimpenerwaard hebben medio februari 2019 nadere vragen gesteld over de betekenis

van de Vr-bepalingen voor het melkgeitenbedrijf MooiMekkerland in Stolwijk.

GS antwoorden (in het kort) dat een ‘pas op de plaats’ het uitgangspunt is en dat uitbreiding van

stalruimte en uitbreiding van het dierenaantal, ook als dat in bestaande stalruimte gebeurt, onder

de ‘geitenstop’ vallen. GS blijven van mening dat geen ontheffing kan worden verleend. Zij gaan

er dan ook van uit dat de gemeente haar ingezette handhavingsacties voortzet.

 

De toelichting van GS in voorliggende brief op de ‘geitenstop’ is mogelijk ook voor andere

gemeenten dan Krimpenerwaard van betekenis. Ambtelijk zijn namelijk meer gevallen in de

provincie bekend waar de ‘geitenstop’ op het eerste gezicht in het geding lijkt te zijn en waar de

gemeente de bepalingen over de ‘geitenstop’ niet juist brief lijkt te interpreteren. Het totale aantal

wordt op maximaal vijf geschat. Detailinformatie ontbreekt vaak voor een goed oordeel. Dit vraagt

de komende maanden nader ambtelijk overleg met gemeenten. 

 

Financieel en fiscaal kader

Nvt

 

Juridisch kader

Nvt

  

2 Proces

 

GS hebben dd. 22 januari 2019 Statenvragen no. 3463 beantwoord omtrent melkgeitenbedrijf

MooiMekkerland in Stolwijk naar aanleiding van een door de gemeente in 2018 gestart

handhavingsproces. Op dit bedrijf bleken namelijk meer geiten aanwezig dan toegestaan op

grond van het omgevingsrecht. GS hebben in hun antwoord toegelicht dat zij geen ontheffing

krachtens de Vr zullen verlenen aan de gemeente voor legalisatie, mocht de gemeente een

ontheffingverzoek indienen.

 

B&W van Krimpenerwaard hebben hun nadere vragen van februari 2019 gesteld, omdat zij in dit

antwoord van GS onvoldoende aanknopingspunten vonden voor hun eigen besluitvorming. De

nadere vragen van de gemeente gaan over de reikwijdte van de bepalingen in de Vr omtrent de

geitenstop en over de mogelijkheid van ontheffingverlening door GS.

  

3 Communicatiestrategie

 Nvt


