Schriftelijke vragen
Schriftelijke vragen Uitbreiding geitenhouderij Abcoude
Op 14 oktober 2018 heeft PvdA/GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over de
vergunningsaanvraag voor de uitbreiding van een geitenhouderij op Gein-Noord 27
te Abcoude. De aanvraag hiervoor is ingediend op 10 juli 2018.
Sinds 11 juli 2018, één dag na de aanvraag, is er een moratorium en dus een verbod
van kracht geworden op de uitbreiding van geitenhouderijen in de provincie Utrecht.
De reden hiervoor is dat uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat omwonenden
binnen anderhalf tot twee kilometer van een geitenhouderij een grotere kans hebben
hebben op longontsteking. De GGD regio Utrecht heeft op basis van dat rapport
geadviseerd om een moratorium in te stellen.
Het college heeft de vergunning op 4 juni 2019 geweigerd op basis van het
voorzorgsprincipe: er is een reëel risico voor de volksgezondheid. De Raad van State
oordeelde op 23 februari 2022 echter dat het weigeren van deze vergunning
onvoldoende was onderbouwd1.
Zo stelt de Raad van State onder meer: “Het college heeft verder geen ander
onderzoek verricht waaruit blijkt dat uitbreiding van het aantal geiten leidt tot
negatieve gevolgen voor de gezondheid van omwonenden.” Het college moet dan
ook een nieuw besluit nemen op de vergunningsaanvraag van 10 juli 2018.
PvdA/GroenLinks heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen aan
uw college:
1. Wat is de visie van het college op deze uitspraak van de Raad van State?
2. Is uw college voornemens om het in de uitspraak van de Raad van State
genoemde onderzoek te doen?
3. Is er voor deze uitbreiding voldoende stikstofruimte en dus een Nbwetvergunning? Zo niet, is een Nb-wetvergunning voorwaardelijk voor het
verlenen van de door uw college te verlenen vergunning? En als deze
voorwaardelijk is, is dat een belemmering voor het verlenen van de
vergunning?
4. Welke andere gronden ziet uw college om het besluit deze vergunning te
weigeren nader te motiveren?
In onze schriftelijke vragen van 14 oktober 2018 hebben wij erop gewezen dat
grondgebonden veehouderijen vanuit zowel het bestemmingsplan als de toenmalige
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) niet om mogen schakelen naar nietgrondgebonden verhouderijen. Dit verbod is ook opgenomen in de huidige InterimOmgevingsverordening. Er is volgens de PRV, en ook de huidige InterimOmgevingsverordening, nog sprake van een grondgebonden veehouderij bij een
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veebezetting van maximaal 2,5 grootvee-eenheid per hectare.
5. Is de betreffende geitenhouderij op dit moment een grondgebonden
veehouderij? Zo ja, is deze geitenhouderij dat ook nog na de uitbreiding zoals
aangevraagd in de vergunning? Zo niet, is uw college voornemens om de
vergunning op die grond te weigeren? Zo wel, van hoeveel GVE per hectare is
er sprake in de huidige situatie en van hoeveel GVE per hectare na de
voorgenomen uitbreiding?
6. Is uw college voornemens deze vergunning te weigeren en zo ja, op welke
gronden is uw college voornemens om dat te doen? Zo niet, waarom bent u
voornemens om de vergunning toch te verlenen?
Wij zien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Pieter Kroon
PvdA/GroenLinks De Ronde Venen

