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Onderwerp
Plannen uitbreiding melkgeitenstal Strijen

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Een recent verschenen rapport van het RIVM 1 geeft aan dat er gezondheidsrisico’s
zijn voor omwonenden van geitenhouderijen.
Zowel het RIVM als ook de GGD Zuid-Holland-Zuid 2 geven in een advies aan dat de
afstand tussen een geitenstal en omwonenden minimaal 2 kilometer moet zijn.
1.

Bent u op de hoogte van de plannen voor uitbreiding van een geitenhouderij tot 1200
geiten op de Kijzersdijk in Strijen, gemeente Binnenmaas? 3
Antwoord
Ja.

2.

Is deze melkgeitenhouderij in overeenstemming met het bestemmingsplan en met de
geldende provinciale regelgeving? Kunt u dit nader toelichten?
Antwoord
Eind september is er een aanvraag voor uitbreiding van de melkgeitenhouderij bij de
gemeente Strijen binnengekomen. De gemeente zal beoordelen of de gevraagde
ontwikkeling mogelijk is binnen de kaders van het bestemmingsplan. Deze
beoordeling is nog niet afgerond. Wanneer de ontwikkeling binnen het vigerende
bestemmingsplan mogelijk is, komt de ontwikkeling niet toe aan een toets aan het
provinciale ruimtelijke beleid. Wanneer er strijdigheid is met het bestemmingsplan en
de gemeente bereid zou zijn mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging, dan
zal de ontwikkeling ook moeten voldoen aan de regels van de Verordening ruimte
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http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veeho

uderij_en_gezondheid_omwonenden_VGO/Rapport_Veehouderij_en_gezondheid_o
mwonenden_aanvullende_studies_2017
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https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek/nieuws/item/q-koorts-en-gemeente-

binnenmaas?highlight=WyJnZWl0ZW5ob3VkZXJpamVuIl0=
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https://www.hoekschnieuws.nl/2017/07/05/ook-strijen-wil-geitenhouderij-stal-uitbreiden-

tot-megastal/

FZ/GS/Alg

2014. In het kader van de bestemmingsplanprocedure zal het plan dan aan de
provincie worden voorgelegd.
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Geitenhouderij zonder substantiële weidegang wordt in de huidige Verordening ruimte
2014 beschouwd als intensieve veehouderij. Daarvoor geldt dat uitbreiding alleen is
toegestaan wanneer de dieren worden gehouden op biologische wijze. Uitbreiding van
een intensieve veehouderij op niet-biologische wijze is in strijd met de Verordening
ruimte. Wanneer er een planologische procedure volgt, zal het ruimtelijke plan aan dit
beleid worden getoetst.
3.

Hoe verhoudt de uitbreiding van deze geitenstal zich tot de extra CO2 uitstoot en de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en vindt u deze uitbreiding op grond van de
extra uitstoot überhaupt wel verantwoord? Kunt u dit nader toelichten?
Antwoord
Zoals bij vraag 2 is aangegeven, is er nog geen plan in procedure gebracht voor een
bestemmingsplanwijziging om deze ontwikkeling mogelijk te maken. De gemeente
Strijen is nog bezig met de beoordeling van de aanvraag voor omgevingsvergunning
van het bedrijf. De formele toetsing in het kader van de PAS heeft nog niet
plaatsgevonden.

4.

Bent u met ons van mening dat de uitbreiding niet wenselijk is? Zo nee, waarom niet?

5.

Bent u, gezien het hoge risico voor de volksgezondheid, bereid om een moratorium
voor (melk)geitenhouderijen in te stellen in Zuid-Holland? Zo nee, kunt u toelichten
waarom niet?
Antwoord 4 en 5
In het huidige beleid is het alleen mogelijk om een geitenhouderij uit te breiden
wanneer dit een geitenhouderij betreft waar dieren op biologische wijze gehouden
worden. Zoals ook in de beantwoording van de statenvragen 3311 over de
geitenhouderij in Mijnsheerenland (gemeente Binnenmaas) is aangegeven, is de
herziening op het onderwerp intensieve veehouderij nog in voorbereiding. Bij de
vaststelling van de Actualisering 2016 van de Visie ruimte en mobiliteit (VRM) is het
onderwerp intensieve veehouderij aangehouden omdat er nog gesprekken met de
sector liepen. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het beleid ten aanzien
van intensieve veehouderij is de geitenhouderij al onder de reikwijdte van de definitie
van intensieve veehouderij gebracht. Dit is gebeurd bij de vaststelling van de
Actualisering 2016 van de VRM die in januari 2017 in werking is getreden. Hierdoor is
het beleid ten aanzien van nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen
aangescherpt.
Zoals gedeputeerde Weber heeft aangegeven tijdens de commissie Duurzame
ontwikkeling (6 september 2017), zal het onderwerp verduurzaming van de intensieve
veehouderij later aan de orde komen. Eind 2017 zullen Gedeputeerde Staten een
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nieuw voorstel voor alle onderdelen van het provinciaal beleid omtrent intensieve
veehouderij ter vaststelling voorleggen aan Provinciale Staten. Gezien het rapport
rapport van het RIVM zullen de nieuwe inzichten op het gebied van volksgezondheid
hierin worden meegewogen.

Den Haag, 31 oktober 2017
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit

