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AMENDEMENT: Tijdelijk moratorium geitenhouderij 

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 juli 2017, ter bespreking van 
Statenvoorstel 39/17 Wijziging Verordening Ruimte 2014, actualisatie 2017 

Constaterend 

dat uit het recent uitgebrachte rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies, 
RIVM 2017-0062) blijkt dat er een verhoogde kans op longontsteking is voor mensen die in een straal van 
2 kilometer rondom een geitenhouderij wonen; 

dat het onbekend is waardoor dit verhoogde risico ontstaat zodat vervolgonderzoek nodig is naar de 
oorzaak van dit risico; 

dat de resultaten van dit vervolgonderzoek pas op termijn beschikbaar komen; 

dat het Kabinet in zijn reactie op dit rapport (Kamerbrief van 16 juni 2017, DGAN-DAD117078454) 
aangeeft de verhoogde ziektedruk zorgelijk te vinden en dat het daarom in de tussentijd van belang is 
dat het bevoegde gezag, bij het nemen van besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening en , voor 
zover mogelijk, bij de besluitvorming over vergunningen rekening houden met deze zorgelijke signalen; 

dat de Minister van Infrastructuur en Milieu bij brief van 4 juli 2017, kenmerk lenM/BSK-2017/168269, 
heeft aangegeven dat provincies en gemeenten op grond van het instrumentarium van de Wet 
ruimtelijke ordening een moratorium kunnen instellen; 

dat een Rijkstoetsingskader vooralsnog ontbreekt; 

dat de Stuurgroep Dynamisch Platteland (SDP) per brief van 3 juli 2017 een beroep doet op de Provincie 
Noord-Brabant en haar verzoekt om haar verantwoordelijkheid te nemen 

Overwegende 

dat de ontwikkeling en uitbreiding van geitenhouderijen door de hele Provincie plaatsvindt; 



dat daarom een uniforme aanpak van geitenhouderijen gewenst is om een waterbedeffect te 
voorkomen; 

dat de meerderheid van de gemeenten het verzoek van de SDP aan de Provincie ondersteunen; 

dat het vanuit het voorzorgprincipe onwenselijk is dat er ontwikkelingen plaatsvinden waardoor de 
ziektedruk mogelijk verder oploopt; 

dat het vanuit die optiek gewenst is een adempauze in te lassen tot er duidelijkheid bestaat over het 
treffen van risico reducerende maatregelen; 

dat het daarom nodig is een verdere toename en spreiding van geitenhouderijen te voorkomen; 

Besluiten 

De Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 als volgt aan te passen: 

Artikel 6.4 Afwijkende regels veehouderijen 

Aan artikel 6.4 wordt een nieuw vijfde lid ingevoerd dat als volgt luidt: 

In afwijking van artikel 6.3, eerste en tweede lid, sluit een bestemmingsplan de vestiging van, de 
uitbreiding van, de omschakeling naar en een toename van de oppervlakte dierenverblijf bij 
geitenhouderijen uit. 

Artikel 7.4 Afwijkende regels veehouderijen 

Aan artikel 7.4 wordt een nieuw vijfde lid ingevoerd dat als volgt luidt: 

In afwijking van artikel 7.3, eerste en tweede lid, sluit een bestemmingsplan de vestiging van, de 
uitbreiding van, de omschakeling naar en een toename van de oppervlakte dierenverblijf bij 
geitenhouderijen uit. 

Artikel 35a Geitenhouderijen (rechtstreeks werkende regels) 

Tot het tijdstip dat een bestemmingsplan in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 6.4, vijfde 
lid en artikel 7.4, vijfde lid, geldt voor geitenhouderijen dat: 

1. 

a. Een toename van de bestaande oppervlakte dierenverblijf door het oprichten van gebouwen of 
door het in gebruik nemen van gebouwen als dierenverblijf niet is toegestaan. 

b. In afwijking van artikel 2, derde lid, wordt onder de bestaande oppervlakte van een dierenverblijf 
onder a. verstaan de oppervlakte dierenverblijf die: 

I. op 07 juli 2017 legaal aanwezig of in uitvoering was; of 

II. mag worden gebouwd krachtens een vóór 07 juli 2017 verleende vergunning. 



2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het bevoegd gezag overeenkomstig artikel 2.1, 
eerste lid, sub c, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning verlenen, 
indien: 

a. het een vestiging of omschakeling betreft vanwege de verplaatsing van een bestaande 
geitenhouderij vanuit het belang van de bescherming van de gezondheid onder gelijkblijvende 
omvang van deze geitenhouderij; of 

b. de toename van de oppervlakte dierenverblijf voor de geitenhouderij is ingegeven vanuit een 
dierenwelzijnsconcept zonder toename van het aantal geiten dat het bedrijf op grond van de 
omgevingsvergunning milieu, ex artikel 2.1, eerste lid onder e Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, of de omgevingsvergunning beperkte milieutoets, ex artikel 2, eerste lid, onder 
i Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of melding, ex artikel 1.10 Activiteitenbesluit 
milieubeheer, op 7 juli 2017 mag houden. 

Artikel 41 Overgangsbepalingen Aan artikel 41 wordt een nieuw zesde lid toegevoegd dat als volgt luidt: 

In afwijking van artikel 4 .1, tweede lid, van de wet eindigt de termijn waarbinnen een bestemmingsplan 
wordt vastgesteld in overeenstemming met de regels voor geitenhouderijen, zoals opgenomen in artikel 
6.4, vijfde lid, en artikel 7.4, vijfde lid, op 15 juli 2020. 

En gaan over tot de orde van de dag 
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