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Met deze brief wordt u geïnformeerd over de weigering van de ontheffing ex artikel 6.29 van de

Omgevingsverordening voor de uitbreiding van geitenhouderij MooiMekkerland in Stolwijk,

gemeente Krimpenerwaard. 

 

Inleiding

In de gemeente Krimpenerwaard heeft de ondernemer van geitenhouderij MooiMekkerland

vooruitlopend op vergunningverlening zijn geitenhouderij uitgebreid en daarmee is een illegale

situatie ontstaan. Uiteindelijk zijn in 2016 twee vergunningaanvragen ingediend bij de gemeente

voor een omgevingsvergunning voor de gerealiseerde uitbreidingen. 

 

De gemeente Krimpenerwaard is in 2018 een procedure gestart voor de beëindiging van

overtredingen door geitenhouderij MooiMekkerland aan de Koolwijkseweg in Stolwijk. Hier

worden op dit moment circa 2568 geiten gehouden. De handhaving betreft zowel het ruimtelijk

spoor als het milieuspoor (bouwwerken en gebruik resp. dierenaantal). 

 

Voorgeschiedenis

Op 22 januari 2019 zijn Statenvragen 3463 van PvdD beantwoord, betreffende de uitbreiding

geitenstal in Stolwijk – gemeente Krimpenerwaard (PZH-2019-678015424). Wij hebben in de

beantwoording duidelijk gemaakt niet bereid te zijn ontheffing te verlenen van de geitenstop.

 

Op 12 maart 2019 hebben wij vragen beantwoord van de gemeente Krimpenerwaard over de

Zuid-Hollandse ‘geitenstop’ in relatie tot de ingediende vergunningaanvragen van

melkgeitenbedrijf MooiMekkerland te Stolwijk (ontvangen op 12 februari 2019). Deze vragen gaan

over de reikwijdte van de verordening, het aantal dieren, eventuele ontheffing van de verordening

en jurispudentie (PZH-2019-683348197). Wij hebben bij de beantwoording onze opvatting m.b.t.
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eventuele ontheffingverlening herhaald en hebben expliciet gemaakt dat de

Omgevingsverordening om redenen van volksgezondheid ook toeziet op dieraantal.

 

Ontheffingsverzoek

De gemeente Krimpenerwaard heeft de mogelijkheden tot legalisering onderzocht van de illegale

praktijken bij geitenhouderij MooiMekkerland. Hierbij is men tot de conclusie gekomen dat

ontheffing van de Omgevingsverordening noodzakelijk is. 

Op 17 mei 2019 is het ontheffingsverzoek van de Gemeente Krimpenerwaard ontvangen, waarin

zij vragen om ontheffing ex art. 6.29 van de Omgevingsverordening voor het legaliseren van

reeds gebouwde opstallen ten behoeve van de geitenhouderij en het legaliseren van het feitelijk

aanwezige aantal geiten  

 

De in artikel 6.29 van de Omgevingsverordening bedoelde ontheffingsmogelijkheid is opgenomen

in artikel 4.1a van de Wet ruimtelijke ordening. Daarin is bepaald dat wij ontheffing kunnen

verlenen van de regels van de verordening, voor zover de verwezenlijking van het gemeentelijk

ruimtelijk beleid wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding

tot de met die regels te dienen provinciale belangen.

 

Wij zijn niet bereid een dergelijke ontheffing te verlenen omdat – zoals in de weigeringsbrief aan

de gemeente uiteengezet - naar ons oordeel geen sprake is van bijzondere omstandigheden op

grond waarvan het gemeentelijk ruimtelijk beleid onevenredig zou worden belemmerd in

verhouding tot de betreffende provinciale belangen. Wij hebben dan ook besloten de benodigde

ontheffing  te weigeren.

 

Voor de volledige afweging en motivering wordt verwezen naar bijgevoegde weigering van de

ontheffing ex art. 6.29 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland voor het legaliseren van reeds

gebouwde opstallen ten behoeve van de geitenhouderij en het legaliseren van het feitelijk

aanwezige aantal geiten.  

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

 

 


