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Onderwerp
Weigering ontheffingsverzoek uitbreiding geitenhouderij MooiMekkerland
Advies
1.

De gevraagde ontheffing op basis van artikel 6.29 van de Omgevingsverordening ten
behoeve van de al gerealiseerde uitbreiding van de bestaande geitenhouderij
MooiMekkerland te Stolwijk te weigeren;

2.
3.

De brief aan de gemeente Krimpenerwaard vast te stellen, waarmee de geweigerde
ontheffing onder 1 wordt medegedeeld;
De brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarmee Provinciale Staten over de

4.

geweigerde ontheffing worden geïnformeerd;
De publiekssamenvatting over de geweigerde ontheffing vast te stellen.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1.
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2.

GS-brief aan gemeente Krimpenerwaard - Weigeringsbrief Ontheffing geitenhouderij
MooiMekkerland
GS-brief aan PS – Weigering ontheffingsverzoek uitbreiding geitenhouderij

3.
4.

MooiMekkerland
Beantwoording Statenvragen 3463 PvdD
Antwoord GS op herhalingsbrief van BenW Krimpenerwaard

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. Verder zijn de bevindingen uit het oorspronkelijke RIVM rapport
“Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)” bevestigd in een later rapport
van de Gezondheidsraad van 14 februari 2019 en het rapport “Veehouderij en Gezondheid
Omwonenden III - Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen” van 23
oktober 2018. Het ministerie van LNV rondt in 2021 vervolgonderzoek af naar
oorzakelijke verbanden. Op dat moment kunnen Provinciale Staten nader beslissen over het al
dan niet voortzetten van de ‘geitenstop’.
De ondernemer van geitenhouderij MooiMekkerland heeft vooruitlopend op vergunningverlening
zijn geitenhouderij uitgebreid en daarmee is een illegale situatie ontstaan. Uiteindelijk zijn in 2016
twee vergunningaanvragen ingediend voor een omgevingsvergunning voor de gerealiseerde
uitbreidingen. Dit was in de nadagen van gemeente Vlist. Tot de geitenstop in werking is getreden
zijn deze vergunningsaanvragen niet opgepakt door de gemeente.
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 2500 geiten gehouden. De handhaving betreft zowel het ruimtelijk
spoor als het milieuspoor (bouwwerken en gebruik resp. dierenaantal).
Ook ervaren omwonenden veel overlast van dit bedrijf (geluid, stank, verkeersoverlast). Zij
houden de gemeente aan strikte handhaving.
Ontheffingsverzoek
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. De gemeenteraad heeft hiermee ook
ingestemd.
Op 17 mei 2019 is het ontheffingsverzoek van de Gemeente Krimpenerwaard ontvangen, waarin
aan de provincie ontheffing wordt gevraagd van de Omgevingsverordening Zuid-Holland ten
behoeve van de uitbreiding van melkgeitenhouderij MooiMekkerland te Stolwijk.
Uit de door de gemeente aangedragen informatie blijkt dat de door de gemeente gewenste
legalisering c.q. uitbreiding tot 2568 geiten en de daarvoor benodigde uitbreiding van de
bebouwing in strijd is met de Omgevingsverordening en slechts kan worden vergund na
ontheffing van het college op basis van artikel 6.29 van de Omgevingsverordening.
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 uw college ontheffing kan
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.
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Voorgesteld wordt geen ontheffing te verlenen omdat – zoals in de weigeringsbrief aan de
gemeente uiteengezet - geen sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan het
gemeentelijk ruimtelijk beleid onevenredig zou worden belemmerd in verhouding tot de
betreffende provinciale belangen.
Zie voor de volledige afweging en motivering de weigeringsbrief van de 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.
Voorgesteld wordt het ontheffingsverzoek te weigeren en de gemeente hierover per brief te
informeren.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW : n.v.t.
Programma: programma 3- Aantrekkelijk en concurrerend
Financiële risico’s : er zijn geen financiële risico’s
Juridisch kader
Omdat de gemeente in een begeleidende brief bij het verzoek ook een aantal juridische kwesties
aan de orde stelt (waaronder de verbindendheid van de omgevingsverordening) is de tekst van de
brief afgestemd met een advocaat (de heer Reinders van PelsRijcken). Hij zal uw college ook
vertegenwoordigen in een eventuele beroepsprocedure .

2 Voorafgaande besluitvorming
Op 22 januari 2019 zijn Statenvragen 3463 van PvdD beantwoord, betreffende de uitbreiding
geitenhouderij MooiMekkerland – gemeente Krimpenerwaard (PZH-2019-678015424). U hebt in
die beantwoording al duidelijk gemaakt niet bereid te zijn ontheffing te verlenen van de
geitenstop.
Op 12 maart 2019 heeft u vragen beantwoord van de gemeente Krimpenerwaard over de ZuidHollandse ‘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). U hebt in uw antwoord uw eerdere opvatting mbt
ontheffingverlening nog eens herhaald en expliciet gemaakt dat de Omgevingsverordening om
redenen van volksgezondheid ook toeziet op dieraantal.

3 Proces
De gemeente zal per brief geïnformeerd worden over de weigering van het ontheffingsverzoek.
Provinciale Staten wordt met een brief geïnformeerd over de weigering van het
ontheffingsverzoek.
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4 Participatie
Beoordeling van het ontheffingsverzoek vindt plaats op basis van juridische en beleidsmatige
gronden. In verband met de wettelijke termijnen en de aard van de procedure en besluitvorming is
een participatietraject niet aan de orde.

5 Communicatiestrategie
N.v.t.
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