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Nummer

3669

 

Onderwerp

 Handhaving overtreding Mooi Mekkerland

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

De gemeente Krimpenerwaard heeft de provincie voor de rechter gedaagd vanwege

de weigering voor een vergunning voor uitbreiding van geitenhouderij

MooiMekkerland. De rechter heeft de provincie in het gelijk gesteld.1 De Partij voor de

Dieren is blij met het standvastig optreden van de provincie en de rechterlijke

uitspraak. Naar aanleiding van deze uitspraak legt de Partij voor de Dieren de

volgende vragen aan u voor.

 

1. Kent u het bericht ‘Uitspraak rechtbank in de zaak MooiMekkerland’2?

 

Antwoord

Ja.

 

2. Mooi Mekkerland is in overtreding, omdat ze nu veel meer geiten houden (1756 in

plaats van de toegestane 812 dieren) dan is toegestaan. Op welke manier gaat de

provincie handhaven en ervoor zorgen dat enkel het toegestane aantal dieren wordt

gehouden?

 

Antwoord

In de uitspraak van de rechtbank inzake het beroep van Melkgeitenbedrijf Mooi

Mekkerland te Stolwijk wordt gesteld dat het aantal dieren teruggebracht dient te

worden van 2586 dieren naar het vergunde aantal van 812 dieren. Dit moet

plaatsvinden binnen 6 weken na de uitspraak van de rechtbank, d.d. 14 september

2020, op last van een dwangsom.

De gemeente is toezichthouder en moet erop toezien dat de eigenaar van

Melkgeitenbedrijf Mooi Mekkerland het aantal dieren binnen deze periode terugbrengt

tot 812 dieren. Indien de eigenaar dit niet doet, moet de gemeente Krimpenerwaard

handhavend optreden.

                                                          
1
 https://prokrimpenerwaard.nl/wp-content/uploads/2020/09/Uitspraak-beroep-Gemeente-

Krimpenerwaard.pdf
2 https://prokrimpenerwaard.nl/9380
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3. Op welke wijze wordt er toezicht gehouden op het handelen van de gemeente

Krimpenerwaard?

 

Antwoord

De rechtbank heeft een duidelijke uitspraak gedaan. Wij zullen de zaak nauwgezet

blijven volgen. De gemeente Krimpenerwaard heeft aangekondigd in hoger beroep te

gaan en een voorlopige voorziening aan te vragen met als doel de

handhavingsprocedure op te schorten totdat in hoger beroep is beslist.  

 

4. Wat is de termijn die hiervoor wordt gesteld?

 

Antwoord

In de uitspraak van de rechtbank inzake het beroep van Melkgeitenbedrijf Mooi

Mekkerland te Stolwijk wordt gesteld dat het aantal dieren teruggebracht dient te

worden van 2586 dieren naar 812 dieren. Dit moet plaatsvinden binnen 6 weken na de

uitspraak van de rechtbank, d.d. 14 september 2020, op last van een dwangsom.

Afhankelijk van het handelen van de gemeente Krimpenerwaard kan Gedeputeerde

Staten vervolgstappen overwegen.

Den Haag, 12 oktober 2020

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

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


