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Betreft: verzoek aanhouden beslu¡tvorm¡ng t,a.v. verlenen vergunn¡ng vestiS¡nB teitenhouder¡j aan

de Grote Steeg 8A

Aan de fractievoorzitters en alle raadsleden van de gemeente Weert,

Onlangs is een verzoek bij de gemeente Weert ¡ngediend om mee te werken aan de vest¡ging van

een geitenhouderij aan Grote Steeg 8A te Altweerterheide.

ln Altweerterheide ¡s onrust ontstaan over de mogelijke gezondheidseffecten van het houden van

geiten. zeker omdat een aanzienlijk deel van de woningen binnen een straal van 2 km van de

Be¡tenhouder¡j zou komen te l¡ggen. De basisschool in het dorp l¡gt zelfs op een afstand van ongeveer

500 m. Dâarom sturen wij u deze brief.

Tijdelljke stop vest¡g¡ng en uitbre¡dinß Eeitenhouderijen
ln versch¡llende provinc¡es in Nederland ¡s een t¡jdel¡jke stop op het vestigen en uitbreiden van

geitenhouderijen afgekondigd. Dit in afwachting van nader onderzoek naar de oorzaken van

gezondheidseffecten.

Verschillende gemeenten hebben al een stand stil-beleid ingevoerd ten aanzien van de vest¡g¡ng of
uitbreiding van geitenhouderijen (Nederweert en Eis-W¡ttem).

Onderzoek RIVM, Veehouder¡¡ en Ge¿ondhe¡d Omwonenden, rapport 2017-æ62

ln dit rapport ¡s onder andere vermeld dat binnen een straal van 2 km van een ge¡tenhouderij

mensen een grotere kans hebben op longontstekingen. De oorzaken zi.ln nog onbekend en worden

nader onder¿ocht.

þlpf1/rivm.nl/oocument ies/Wetenschaopelitk/Ra pporç4¿2Q!f1lgrìlveehoude ri¡
err Gezondheid Omwonenden aanvullende studies Analvse van sezlndheidseffecten risicofactor

en en u¡tsloot van bio aerosoleQ). Gezien de omvang van het rapport ¡s dit niet bijgevoegd maar

te downloaden,

De Gezondheidsraad komt in haar vervolgadvies van 14 februar¡ 2018 tot dezelfde conclusie.

Advies GGD Brabant-Zuidoost, Reactle GGD'en in Brabant aan gemeenten

ln 2017 heeft de GGD Brabant-Zuidoost gemeenten geadviseerd in de besluitvormlng bij

vergunn¡ngaanvragen extra aandacht te besteden aan het voorkomen van longontstekingen.

Tevens concludeert de GGD dat "totdat er meer duideli¡khe¡d is over de oorzaak de GGD vanuit
gezondheid de afstand van 2 km als kritisch beschouwt omdat du¡delijk ¡s dat er binnen deze afstand

sprake is van een grotere kans op longontstek¡ng"

http¡lsRdbzo.nl/n¡euws eac¡¡e%209cD%2)pdf.pdt). Het adv¡es treft u als bijlage aan

Q-koorts
N¡et uit te sluiten is dat omwonenden en recreanten worden blootgesteld aan de bacterÎën d¡e Q-



koorts veroorzaken

Raadsvergader¡ng 30 mei 2018

ln de genoemde raadsvergadering zal het initiatiefuoorstel van Weert Lokaal worden behandeld

waerb¡i een Voorbereidingsbesluit "geitenhouderijen" wordt voorgesteld. ln afwacht¡ng tot de

resultaten van nader onderzoek naar de oorzaken van longontsteking bekend zijn én de eventuele

maatregelen bekend zijn is nieuwvestiging en uitbreid¡ng/wijziging vãn Seitenhouderijen niet

mogelijk. Dit is tevens in lûn met de beantwoordíng van vragen aan Staatssecretaris van Economische

zaken d.d. 30 au8ustus 2017 over de uitbreiding van geitenstallen, kenmerk DGAN-DAD/17113290).

De brief treft u als bijlage aan.

Verroek
Wij verzoeken uw fractie het volksgezondheidsaspect zwaar te laten wegen b¡j uw beslissing ten

aanzien van het verlenen van medewerking aan het ¡nitiatief tot vestiging van een geítenhouder¡j op

de locatie Grote Steeg 8A. Wij stellen voor eerst de resultaten van nader onderzoek naar de oorzaken

van longontsteking en/of mogelijke andere ademhalingsaandoeningen af te wachten alvorens een

besluit te nemen over het verlenen van medéwerking aan het vesti8en van een geitenhouderij op

bedoelde locatie in Altweerterheìde.

Met vriendelijke groet,

Namens Bestuur Vereniging Dorpsraad Altweerterheide,
Bert Valkenburg
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