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Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41,
eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente
Leeuwarden, ingediend op 15 maart 2021. De vragen zijn afkomstig van Groen Links en Partij
voor de Dieren en gaan over omschakeling naar geitenhouderij.

Vragen
1. Hoe kijkt het college in algemene
zin naar geitenhouderij en naar het
opheffen van de geitenstop in
Fryslân? Zijn er meer aanvragen voor
een omschakeling naar
geitenhouderij aan de orde? Welke
(mogelijke) gevolgen voor de
gezondheid verwacht u?

Antwoorden
1. Wij staan op het standpunt dat agrarische
bedrijven levensvatbaar en toekomstbestendig
moeten zijn. Als dit een omschakeling naar het
houden van geiten betekent, dan zou dat kunnen
als de situatie zich daarvoor leent. De gezondheid
van omwonenden wordt meegewogen in de
besluitvorming. De aanbeveling van het RIVM zal
daarin leidend zijn. Dat betekent dat binnen 2 km
van woningen geen nieuwe geitenhouderijen zullen
worden toegestaan.
Op dit moment zijn er geen aanvragen voor een
omschakeling naar een geitenhouderij.
Op voorhand kunnen wij niet aangeven welke
gevolgen voor de gezondheid worden verwacht. Dit
zal per geval verschillend zijn door verschillende
situering van bedrijven, verschillende technische
maatregelen etc.

2.

Het College heeft initiatiefnemer
inmiddels laten weten dat een
Milieu Effect Rapportage niet nodig
is. Op grond van welke informatie is
deze beslissing genomen? Kunt u de
raad hierover informeren?

2. De initiatiefnemer heeft een Mer-aanmeldnotitie
ingediend. Deze is ter advisering gestuurd naar de
FUMO. Deze heeft geadviseerd, op basis van deze
aanmeldnotitie, dat geen Mer hoeft te worden
opgesteld. Op basis van dit advies is een Merbeoordelingsbesluit genomen, die naar de
initiatiefnemer is gestuurd en is gepubliceerd.

3.

Wat is de afstand van dit bedrijf tot
woningen binnen de bebouwde komgrens van Reduzum? Voldoet dit aan
de aanbevelingen die door het RIVM
zijn gedaan? Zo nee, waarom niet?

3. De afstand van het dierenverblijf tot de
bebouwde kom van Reduzum is circa 200 meter.
Deze afstand voldoet niet aan de aanbeveling van
het RIVM, omdat in de GGD-richtlijn medische
milieukunde aanbevolen wordt om binnen een
straal van 2 km tot woningen geen nieuwe
geitenhouderijen toe te staan.

4.

In tegenstelling tot veehouderij met
koeien is een bedrijf dat geiten
houdt voor de melkproductie nietgrondgebonden. Is hiervoor een
aanpassing van het bestemmingsplan
noodzakelijk? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, is dat een bevoegdheid van
het College, of wordt dit besluit aan
de gemeenteraad voorgelegd?

4. Op de betreffende locatie is op grond van het
bestemmingsplan Buitengebied 2008 een agrarisch
bedrijf toegestaan. Intensieve veehouderij met een
oppervlakte van meer dan 500 m² is niet in de
bestemming begrepen. Intensieve veehouderij
wordt gedefinieerd als: ‘een agrarisch bedrijf dat
is gericht op het voortbrengen van dierlijke
producten door middel van het houden van vee –
niet zijnde een wormenkwekerij of een
paardenfokkerij – waarbij hoofdzakelijk geen
gebruik wordt gemaakt van open grond’.
Beoordeeld moet worden of het bedrijf al dan niet
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onder intensieve veehouderij valt. In de Meraanmeldnotitie heeft de aanvrager aangegeven dat
de melkkoeien in de huidige bedrijfsvoering niet
worden beweid. Bij de geitenhouderij zal dit niet
wijzigen. In de bestaande situatie worden 494
stuks melkvee gehouden. Met behulp van de
rekenfactor GVE (Grootvee-eenheid) kan berekend
worden dat 494 stuks melkvee overeenkomt met
3293 geiten. In de Mer-aanmeldnotitie wordt
gesproken over 2840 geiten. Relatief gezien, op
basis van de GVE, krimpt het bedrijf qua veestapel.
In de Mer-aanmeldnotitie staat dat het gebruik van
ruwvoer een factor 3 lager zal zijn ten opzichte
van de huidige situatie. Voor het verbouwen van
ruwvoer is derhalve ook een factor 3 minder grond
nodig. In de Mer-aanmeldnotie is verder
aangegeven dat de geitenmest uitgereden wordt op
eigen grasland en maïsland. Volgens de aanvrager
is en blijft er sprake van een grondgebonden
veehouderij. Op basis van de nu bekende gegevens,
wordt het bedrijf als grondgebonden bedrijf
beoordeeld. Om die reden is een aanpassing van
het bestemmingsplan niet nodig.
5.

Kent het college bovengenoemde
uitspraak (ECLI:NL:RBMNE:2020:875,
Rechtbank Midden-Nederland, UTR
19/2622 (rechtspraak.nl)) en in
hoeverre is het college bereid om,
analoog aan deze uitspraak en met
inachtneming van de RIVMbevindingen tot nu toe, ook ten
aanzien van de initiatiefnemer het
voorzorgsbeginsel toe te passen bij
de aanstaande beoordeling van de
omgevingsvergunning?

Leeuwarden, 20 april 2021,
burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.
{{Signer1}}

5. Deze uitspraak is ons bekend. Een
omgevingsvergunning milieu zal worden geweigerd
op basis van het voorzorgsbeginsel ter voorkoming
van risico’s voor de volksgezondheid. De afstand in
onderhavige situatie (200 m) tot woningen voldoet
niet aan de aanbeveling van het RIVM, omdat in de
GGD-richtlijn medische milieukunde aanbevolen
wordt om binnen een straal van 2 km tot woningen
geen nieuwe geitenhouderijen toe te staan. Om die
reden zal geen medewerking worden verleend aan
de aangevraagde omgevingsvergunning (milieu).
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secretaris.
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