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GEMEENTE vtlEERT

Onderwerp

Paraplu bestemm ingsplan'Geiten houderijen'

Voorstel

Met het opstellen van een paraplubestemmingsplan ten behoeve van de geitenhouderijen
in te stemmen als vervolg op het genomen voorbereidingsbesluit.

Inleiding

De gemeenteraad heeft op 30 mei 2018 besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor
het gehele grondgebied van Weert voor geitenhouderijen. Het voorbereidingsbesluit is in
werking getreden op 6 juni 2018 en heeft een werkingsduur van een jaar, dus tot 6 juni
2019. Het voorbereidingsbesluit heeft een stand-stillvan het aantal geiten in Weert tot
doel in afwachting van de resultaten van lopende gezondheidsonderzoeken. Tijdens de
werkingsduur van het voorbereidingsbesluit is het verboden om het aantal geiten toe te
laten nemen en bestaande aantallen opfokgeiten om te wisselen naar melkgeiten. Tevens
is het verboden om in bestaande dierenverblijven een nieuwe geitenhouderij te vestigen of
de bebouwing en gronden uit te breiden ten behoeve van een bestaande geitenhouderij.

Uit onderzoeken naar de effecten van veehouderijen op de gezondheid van omwonenden
(onderzoeken veehouderij en Gezondheid omwonenden (vGo) 1 en 2) blijkt dat
omwonenden van geitenhouderijen in een straal van 2 kilometer meer kans hebben op
longontsteking. Recent onderzoek (VGO3) bevestigt dat deze gezondheidseffecten rondom
geitenhouderijen optreden. De onderzoeken geven echter geen duidelijkheid over de
precieze oorzaken van het verhoogde ziekterisico en ook niet over de mogelijkheden om
hier met bedrijfsmaatregelen iets aan te doen. Zolang er onduidelijkheid bestaat over de
precieze oorzaken is het onwenselijk dat het aantal geitenhouderijen in Weert toeneemt.
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Het beoogde doel van het ontwerpbestemmingsplan is om te voorkomen dat een toename
van gezondheidsrisico's ontstaat ten aanzien van geitenhouderijen. Met het in procedure

brengen van een (ontwerp)paraplubestemmingsplan 'Geitenhouderijen' wordt de
voorbereidingsbescherming van het voorbereidingsbesluit overgenomen door het
ontwerpbestemmingsplan. De bij het voorbereidingsbesluit gemaakte uitzonderingen (te
weterì nrededelingen als bedoeld in aftikel 7.t6 lid 1 Wet milieubeheer die voor 23 mei
2018 zijn ontvangen) blijven gelden.

Argumenten

7. Recent onderzoek bevestigt gezondheidseffecten rondom geitenhouderijen.
Aanleiding voor het voorbereidingsbesluit van vorig jaar was het RIVM-onderzoek
'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden - aanvullende studies (VGO2)'. Dit onderzoek
toonde een verhoogde kans op longontstekingen bij wonen binnen twee kilometer van een
qeitenstal aan. Recent zijn de resultaten van het vervolgonderzoek (VGO3: longontsteking
in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen; actualisering van gegevcns uit
huisartsenpraktijken 2074 - 2016. Nivel, 2018) bekend geworden. In dit onderzoek is voor
de jaren 2014 tot 2016 dit verband tussen een verhoogde kans op longontstekingen (voor
20167,2 o/o ofwel 1900 gevallen van longontsteking per 100.000 omwonenden) en wonen
in de omgeving van geitenhouderijen weer aangetoond. Aangezien dit recente onclerzoek
de gezondheidseffecten rondom geitenhouderijen bevestigt en er geen gegevens uit
aanvullende onderzoeken bekend zijn ten aanzien van de oorzaak, wordt voorgesteld
overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 mei 2018 een bestemmingsplan
voor te bereiden.

2. Zolang er onduidelijkheid is over de gezondheidsrisico's wordt het voorzorgsprincipe
gehanteerci.
Tot op heden is onbekend waardoor de verhoogde kans op longontsteking wordt
veroorzaakt. Er komt aanvullend onderzoek naar de oorzaken van deze verhoogde risico's
op longontstekingen rondom geitenhouderijen. De uitkomsten van deze onderzoeken
worden tn 2U¿U verwacht. Zolang er onduidelijkheld ls over de gezondheldsrlsico's willen
we uit voorzorg voorkomen dat er ontwikkelingen plaatsvinden die mogelijk
gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Middels een herziening van het
bestemmingsplan willen we daarom regelen dat vestiging van, uitbreiding en

omschakeling naar geitenhouderijen niet meer mogelijk is. Een uitbreiding van de

oppervlakte van dierenverblijven is (met een afwijking) slechts toegestaan in het kader
van dicrcnwclzijn. Het aantal geiten mag niet toenemen en er mag geen sprake zijn van
een omschakeling.

3. De GGD adviseert terughoudend te zijn met uitbreidingen en nieuwvestigingen van
geitenhouderijen.
Totdat er meer duidelijkheid is over de oorzaak van longontstekingen en een integrale
aanpak, adviseert de GGD desgevraagd het voorzorgbeginsel toe te passen en

terughoudend te zijn met uitbreiding of nieuwvestiging van geitenhouderijen in cle buurt
van gevoelige bestemmingen (zoals woningen, kinderdagverblijven en scholen). Andersom
geldt ook dat geadviseerd wordt terughoudend te zijn met het plaatsen van gevoelige

bestemmingen in de buuft van bestaande geitenhouderijen. Dat betekent dat gemeenten
wordt geadviseerd om in hun besluitvorming het risico op longontsteking mee te wegen.
Met dit advies beoogt de GGD geen nieuwe of verdere gezondheidsrisico's te laten
ontstaan totdat er meer duidelijkheid is over de te nemen maatregelen om dit risico te
beperken. Vervolgonderzoek dient dit aan te tonen.

4. Het huidige gemeenteliike beleid staat omschakeling en uitbreiding toe.
Op grond van het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied 2011' kan iedere bestaande
geitenhouderij binnen het bouwvlak met een binnenplanse afwijking (tot 10.000 m2

dierenverblijven) uitbreiden. Verder kan elk bedrijf op elk agrarisch bouwvlak binnen de
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bestemming 'Agrarisch - Agrarisch Bedrijf' omschakelen naar geiten zonder dat hiervoor
een bestemmingsplanherziening voor nodig is, omdat geiten in onze bestemmingsplannen
niet worden aangemerkt als intensieve veehouderij. In het op te stellen
paraplubestemmingsplan'Geitenhouderijen' zal voor de geitenhouderijen een aparte
aanduiding worden opgenomen en wordt vastgelegd dat uitbreiding van het aantal dieren
en het vestigen van nieuwe bedrijven niet mogelijk is. Geitenhouderijen worden tevens als
intensieve veehouderij beschouwd.

5. Zonder aanpassing van het beleid is er een reële kans op groei van het aantal geiten in
Weert.
In Weert zijn er op dit moment 5 locaties waar geiten worden gehouden (Kemperveldweg
29, Wijffelterbroekdijk 39, Molenweg 30, Savelveld 3 en Hushoverheggen 2a). Voor deze 5
locaties is vergunning verleend voor in totaal 9750 geiten (melkgeiten en opfokgeiten).
Voor 1 locatie is een aanmeldnotitie m.e.r. ingediend voor uitbreiding van een
geitenhouderij (Hushoverheggen 2a) en voor 1 andere locatie is een aanmeldnotitie m.e.r.
ingediend voor nieuwvestiging (Grotesteeg). Deze aanmeldnotities zijn ingediend voordat
het voorbereidingsbesluit in werking is getreden, waardoor de in het voorbereidingsbesluit
genoemde afwijkingsmogelijkheid op beide bedrijven van toepassing is. Dat betekent dat
er straks van deze twee bedrijven aanvragen kunnen binnenkomen, die ondanks het
ontwerpbestemmingsplan toch nog getoetst worden aan het bestemmingsplan zoals dit
gold voordat het voorbereidingsbesluit werd genomen.

In de afgelopen jaren is het aantal geiten in Nederland (en ook in Weert) flink gestegen
Aantal vergunde geiten in Weert
Jaar 2OOO 2OO5
Aantal 1610 33 10 4860 8510 9750 9750
geiten

Tonder aanpassing van het huidige beleid bestaat er een reële kans op een verdere groei
van het aantal geitenhouderijen en het aantal geiten in Weert. Inmiddels hebben naast de
provincies Brabant en Gelderland, ook de provincies Overijssel en Utrecht een stop op
vestiging, uitbreiding en omschakeling van geitenhouderijen. Deze stop in de genoemde
provincies en in de gemeente Nederweert kan leiden tot een toename van het aantal
geitenhouderijen in Weert.

Inmiddels heeft ook de provincie Limburg bij besluit van 14 december 2018 een
voorbereidingsbesluit genomen voor de geitenhouderijen in Limburg. Het
voorbereidingsbesluit is op 21 december 2018 in werking getreden. Gedurende een half
jaar is het vanwege dit voorbereidingsbesluit niet mogelijk om geitenhouderijen te
vestigen, uit te breiden of oppervlakte dierenverblijven te vergroten alsmede het aantal
geiten op een agrarisch bedríjf uit te breiden indien de vestiging, uitbreiding of
omschakeling ziet op het houden van ten minste tien geiten per inrichting.
Ook is het niet mogelijk dat landbouwbedrijven omschakelen naar geitenhouderijen
gedurende dit half jaar. Hiermee wil de provincie Limburg uit voorzorg voorkomen dat
risico's voor de gezondheid van omwonenden toenemen zolang niet duidelijk is welke
oorzaken hieraan ten grondslag liggen.
Omdat de werking van dit provinciale voorbereidingsbesluit afloopt vlak nadat de werking
van het voorbereidingsbesluit van de gemeente Weert afloopt, blijft de noodzaak voor de
gemeente Weert om een bestemmingsplan op te stellen om de voorbereidingsbescherming
voort te zetten. Nog niet bekend is op welke wijze de provincie Limburg vervolg geeft aan
dit provinciale voorbereidingsbesluit en overgaat tot een wijziging van de
Omgevingsverordening. De provinciale ontwikkelingen zullen uiteraard worden gevolgd.

6. Het paraplubestemmingsplan 'Geitenhouderijen' is als vervolg op het
voorbereidingsbesluit ook van toepassing op omschakeling van opfokgeiten naar
melkgeiten.

2010 2016 , 2OL7 2019
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Kanttekeningen en risico's

1. Het voorbereidi ngsbesl uit ka n wensel iike ontwi kkel i ngen tegen houden.
Vooraf zijn niet alle aanvragen en situaties te overzien. Zo is het mogelijk clat er
aanvragen binnen komen van ontwikkelingen die wel wenselijk zijn, bijvoorbeeld
maatregelen die een verbetering zijn voor omgeving bij bestaande geitenhouderijen of
verplaatsing van bestaande geitenhouderijen naar een locatie waar geen omwonenden in
a^ )i-^^t^ ^-^^.,;^^ -iinult ull G,LLE ur r rgEvil rv ¿rJl r,

Omdat nu de oorzaak van de gezondheidsrisico's rondom geitenhouderijen onbekend zijn,
is het niet mogelijk uitzonderingsgronden voor wenselijke ontwikkelingen op te stellen.
Dat zal per situatie onderzocht moeten worden, waarbij advies van de GGD wenselijk is.
Bezien wordt of in het op te stellen paraplubestemmingsplan 'Geitenhouderijen' een
uitzondering hiervoor gemaakt kan worden.

2. Agrarische bedrijven kunnen niet omschakelen naar een geitenhouderij.
Het omschakelen van een agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij wordt door het
voorbereidingsbesluit en de herziening van het bestemmingsplan tegengehouden. De

gemeente ontneemt de ondernemer de mogelijkheid om een keuze te maken voor zijn
bedrijf. Het is wel nog steeds mogelijk om te schakelen naar een andere bedrijfstak voor
zover dit past binnen het geldende beleid.

3. Vooruitlopen op de landbouwvisie.
Wij zijn gestart met het opstellen van een landbouwvisie. De toekomst van de
veehouderij, waaronder geitenhouderijen, wordt hierin meegenomen. Omdat de
voorbereidingsbescherming van het voorbereidingsbesluit afloopt op 6 juni 2019 en het
opstelien van de iandbouwvisie een ianger proces vergt, kan een herziening van het
bestemmingsplan niet wachten op de landbouwvisie. Bovendien heeft een visie geen

voorbereidende bescherming. Een bestemmingsplan heeft dat wel.

4. íegen een herzening van het bestemmingsplan kunnen zlenswljzen worden lngedlend
en beroep worden ingesteld en er kan een verzoek om planschade worden ingediend.
In tegenstelling tot een voorbereidingsbesluit waartegen geen bezwaar of beroep kan
worden ingesteld, kan tegen een herziening van het bestemmingsplan zienswijzen worden
ingediend en beroep worden ingesteld. Tevens kan een verzoek om planschade worden
ingediend. Om het planschaderisico inzichtelijk te maken, zal opdracht worden verstrekt
om een risicoanalyse te laten maken.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor de totstandkoming van het bestemmingsplan is de afdeling Ruimte & Economie
verantwoordelijk. De toelichting, verbeelding en regels worden in eigen beheer gemaakt.

De kosten van de risicoanalyse zullen ten laste worden gebracht van grootboeknummer
8100000/634310, Herziening bestemmingsplannen / visies.

Duurzaamheid

Met het opstellen van een paraplubestemmingsplan 'Geitenhouderijen' wordt beoogd om
gezondheidsrisico's rondom geitenhouderijen te beperken.

Uitvoering/evaluatie

Opstellen ontwerpbestemmingsplan (maart/april 2019)
Ter inzage leggen ontwerp bestemmingsplan (mei 2019)
Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad (september 2019)
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Com mu n icat¡e/ part¡cipatie

Communicatie met betrekking tot het bestemmingsplan vindt tijdens de procedure plaats
conform het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en via de gebruikelijke kanalen.
De eigenaren van bestaande geitenhouderijen worden afzonderlijk aangeschreven en
wordt de mogelijkheid geboden voor een nader mondelinge toelichting.

Geadviseerd wordt dit voorstel op de TILS-lijst te plaatsen.

Overleg gevoerd met

Intern

Wethouder Van Eijk
Anouk Cramers, Michel Jans, Marian Arts (afdeling R&E)
Karin van de Water (afdeling WH)

Extern:

Monique Meijerink (cGD)

Bijlagen:

Voorbereidingsbesluit van de gemeenteraad van 30 mei 2018
Voorbereidingsbesluit van de provincie Limburg van 14 december 2018
VGO3 onderzoek
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