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Onderwerp vragen in verband agendapunt ll vergadering commissie R & Ed.d.14
mei 2019 met betrekking tot voorbereidingsbesluit geitenhouderijen

Geachte heer Weekers,

Vraag:
In het voorliggende raadsvoorstel stelt het college: "alleen met het nemen van een nieuw
voorbereidingsbesluit kan de omschakeling, omwisseling naar melkgeiten en uitbreiding
van geiten worden tegengegaan", In dit voorstel geeft men ook aan dat er voor het
bevoegd gezag mogelijkheden zijn om onder voorwaarden af te wijken.
Resultaten van VGO-studies van de WUR (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden, 31
december 2018) en het kennisplatform veehouderij en humane gezondheid (4 oktober
2018) geven aan dat in de buurt van geitenhouderijen acute en chronische
luchtwegklachten en verhoogde kans op longontstekingen voorkomen. Het is nog steeds
niet duidelijk waardoor deze worden veroorzaakt. Microbiële risico's als gevolg van het
composteren van geitenmest zijn nog onvoldoende onderzocht en men weet momenteel
nog veel te weinig over de aanwezigheid van pathogenen. Bovendien is er geen onderzoek
voor geitenhouderijen beschikbaar dat aangeeft of en op welke afstanden grenswaarden
zullen worden overschreden. Waarom neemt u dan toch nog de onder punt 5a+b
genoemde afwijkingen op?

Antwoord:
In het raadsvoorstel is aangesloten bij de provinciale Wijzigingsverordening
Omgevingsverordening Limburg 2074.ln de wijzigingsverordening is bepaald dat door
middel van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het verbod.
In het geval de verandering van de geitenhouderij (mede) betrekking heeft op het
vergroten of verplaatsen van de opslagcapaciteit van de mest afkomstig van geiten moet
de geitenmest inpandig worden opgeslagen. Dit is omdat ook bij de opslag van mest de
vermoedens zijn dat deze een bijdrage leveren aan het risico op de volksgezondheid.
Inpandig betekent in een gebouw, zodat in tegenstelling tot bij afdekking, ook gedurende
het roeren van de mest de emissie beperkt blijft evenals het effect van neerslag wordt
geminimaliseerd.
De uitzondering betreft aanpassingen aan een bestaande geitenhouderij als daar op basis
van de huidige inzichten een beperking van het risico op longontsteking wordt verwacht.
Aangezien er nog geen duidelijkheid is over de oorzaak van het verhoogde risico op
longontstekingen, maar er wel een vermoeden bestaat van een verband met ammoniak en
fijnstof wordt bij de beoordeling van het risico op volksgezondheid bij deze twee
componenten aangesloten. Dat betekent dat het veranderen of uitbreiden van de
geitenhouderij mogelijk is als dat leidt tot een lagere emissie op het gebied van ammoniak
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en fijnstof ten opzichte van het toegestane plafond. De achterliggende gedachte hiervan is

dat voor de huidige gehinderde objecten (woningen of gebouwen met een zelfde soort
gebruik) het volksgezondheidsrisico naar huidige inschatting wordt gereduceerd.

Vraag:
In het verkeer zegt men vaak "bij twijfel niet inhalen". Waarom streeft het college dan, in

het kader van de volksgezondheid, niet naar een onmiddellijke en volledige uitbreidingstop
voor geitenhouderijen, inclusief de aanvragen die dateren van voor 23 mei 2018, totdat de
potentiele gezondheidsrisico's volledig in kaart zijn gebracht?

Antwoord:
Omdat de raad in de vergadering van 30 mei 2018 unaniem heeft besloten het college op

te dragen om ook initiatieven in behandeling te nemen, waarvoor een mededeling is

ingediend vó6r23 mei 2018 als bedoeld in artikel 7.16 lid l Wet milieubeheer.

Met vriendelijke groet,

Edwin \:"À.
hoofd afdeling Ruimte & Economie

Bijlage(n)


