
Nieuwe informatie  

 

De provincie Limburg heeft een nieuw voorbereidingsbesluit genomen inzake de geitenhouderijen: 

 

De betreffende informatie is in onderstaande volgorde hierna toegevoegd (zie bijlagen). 

 

 

 

De link van de bekendmaking in de Staatscourant (03-06-2019):  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-30604.html  

 

De link van de bekendmaking in het Provinciaal Blad (03-06-2019):  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-4004.html  

 

De link naar het nieuwsbericht van de vergadering van 27 mei 2019:  

https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2019/mei/bijzonderheden/  

 

De link naar de betreffende openbare vergadering (insprekers) van 27-05-2019:  

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/f7782671-ae82-40f0-a439-73b69df949f8   

 

De link naar de betreffende besloten vergadering van 27-05-2019:  

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/5df085d0-e236-4d47-8490-43fa40cba4e4  

 

De link naar het 1e voorbereidingsbesluit geitenhouderij Limburg op ruimtelijkeplannen.nl: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.9931.VB01Geitenstop-VG01/pt_NL.IMRO.9931.VB01Geitenstop-VG01.xml  

 

 

 



Kennisgeving Voorbereidingsbesluit

geitenhouderij Limburg 2

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat Provinciale Staten van Limburg op 27 mei 2019
ingevolge artikel 3.7 en 4.1, vijfde lid van de Wet ruimtelijke ordening hebben verklaard dat er ten
aanzien van de geitenhouderij een wijziging van de Omgevingsverordening wordt voorbereid voor het
gehele grondgebied van Limburg.

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 bedrijf uit te breiden. Ook is het niet mogelijk dat landbouwbedrijven omschakelen naar
geitenhouderijen gedurende dit half jaar. Hiermee wil de provincies uit voorzorg voorkomen dat risico’s
voor de gezondheid van omwonenden toenemen zolang niet duidelijk is welke oorzaken hieraan ten
grondslag liggen.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit treedt met ingang van 27 mei 2019 in werking.

Inzage

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 3 juni tot en met 15 juli 2019 ter inzage in het Provinciehuis,
Limburglaan 10, Maastricht, op werkdagen van 07.30-18.30. Ook kunt u het besluit inzien via
https://limburg.nl/actueel/bekendmakingen/ en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Geen bezwaar en beroep

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen het voorbereidingsbesluit.

Informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar: voorbereidingsbesluitgeitenhouderij@prvlimburg.nl
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Kennisgeving Voorbereidingsbesluit geitenhouderij Limburg 2

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat Provinciale Staten van Limburg op 27 mei 2019
ingevolge artikel 3.7 en 4.1, vijfde lid van de Wet ruimtelijke ordening hebben verklaard dat er ten
aanzien van de geitenhouderij een wijziging van de Omgevingsverordening wordt voorbereid voor het
gehele grondgebied van Limburg.

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 bedrijf uit te breiden. Ook is het niet mogelijk dat landbouwbedrijven omschakelen naar
geitenhouderijen gedurende dit half jaar. Hiermee wil de provincies uit voorzorg voorkomen dat risico’s
voor de gezondheid van omwonenden toenemen zolang niet duidelijk is welke oorzaken hieraan ten
grondslag liggen.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit treedt met ingang van 27 mei 2019 in werking.

Inzage

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 3 juni tot en met 15 juli 2019 ter inzage in het Provinciehuis,
Limburglaan 10, Maastricht, op werkdagen van 07.30-18.30. Ook kunt u het besluit inzien via
https://limburg.nl/actueel/bekendmakingen/ en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Geen bezwaar en beroep

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen het voorbereidingsbesluit.

Informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar: voorbereidingsbesluitgeitenhouderij@prvlimburg.nl
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Selecteer een taal ▼

home (https://www.limburg.nl/) › Actueel (https://www.limburg.nl/actueel/) › Nieuws (https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/) › Bijzonderheden 

Statenvergadering 27-5-2019 onder meer over (in)formatie en verkiezingen Eerste Kamer

Bijzonderheden Statenvergadering 27-5-2019 onder 

meer over (in)formatie en verkiezingen Eerste Kamer

27 mei 2019

Belangrijkste onderwerpen waren de actualiteiten rondom de (in)formatie en de verkiezingen Eerste Kamer. 

Mondelinge vragen werden gesteld over de actualiteit rondom de lachgasemissie Chemelot.

Insprekers naar aanleiding van Statenvoorstel Wijzigingsverordening 

Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.14 Houden van geiten

Er werd door 3 personen gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Ingesproken werd namens het artsennetwerk 

Gezondheid, Natuur en Milieu, namens Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts en namens Kerngroep 

Leefbaarheid Altweerterheide. Zij pleitten allen voor een stop op uitbreiding geitenhouderijen. Het debat over het 

Statenvoorstel vond plaats in beslotenheid.

Mondelinge vragen GroenLinks over lachgasemissie fabriek Chemelot

Door GroenLinks (Rossel) werden mondelinge vragen gesteld naar aanleiding van de actualiteit over de uitstoot 

van lachgas bij Chemelot die opmerkelijk meer blijkt te zijn dan bekend. GroenLinks vroeg zich af of de Provincie 

als bevoegd gezag nog wel in control is. De vragen waren vooral gericht op feitelijkheden, de rol van 

Lees voor
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Gedeputeerde Staten, de RUD Zuid-Limburg (Regionale Uitvoeringsdienst) en concrete plannen om de emissie 

snel ongedaan te maken.

In zijn beantwoording gaf de voor handhaving verantwoordelijk gedeputeerde Geurts aan dat dit incident eerder 

opgemerkt had moeten worden en vanuit de Provincie en de RUD thans alle aandacht heeft. Er volgde een 

toelichting op de complexiteit van een gebied als Chemelot.

Aanvullend onderstreepte gedeputeerde Van den Akker dat de verduurzaming van Chemelot een topprioriteit is 

voor het college van GS. 

GS zegde toe, mede ook naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van 2018, in 

het voorjaar 2020 aan PS een veiligheidsplan aan te bieden.

Brief informateurs met verslag van informatieproces en advies voor 

formatie

De 11 fracties van het Limburgs Parlement reageerden op de brief van de informateurs met de bevindingen over 

het tot thans doorlopen traject en het advies om te komen tot een formatietraject op basis van een 

extraparlementair college van maximaal 7 gedeputeerden.

CDA (mevrouw Werrij-Wetzels) steunde het advies van de informateurs maar wees op de eerder door CDA 

gestelde voorwaarden. Het CDA ziet dat met dit advies wordt bevorderd dat er samen gekeken kan worden naar 

wat het Limburgs Parlement bindt in de taak om Limburg mooier, beter en bruisender te maken.

Forum voor Democratie (de heer Burlet) gaf aan begrip te hebben voor het voorliggende advies. FvD stelde een 

aantal vragen en deed de suggestie om formateurs van buiten aan te stellen. Gevraagd werd naar de invulling van 

gedeputeerden waarbij FvD aangaf voorstander te zijn van niet-politiek ‘gekleurde’ gedeputeerden.

PVV (de heer Housmans) steunde het advies van de informateurs en riep op tot brede samenwerking zonder dat 

daarbij partijen worden uitgesloten en zo recht te doen aan de verkiezingsuitslag.
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VVD (mevrouw Straus) steunde het advies van de informateurs en noemde het interessant en een optie die 

enerzijds de politiek dynamischer zal maken en anderzijds ook van de politiek vraagt om verantwoordelijkheden 

te nemen.

SP (de heer Van Caldenberg) gaf in het betoog aan op zoek te zijn naar de fundamentele inhoudsverschillen en 

stelde daartoe vragen aan een aantal fracties. SP stelde vraagtekens bij de redenen waarom een sterke stabiele 

coalitievorming niet lijkt te lukken.

GroenLinks (de heer Baneke) constateerde dat het uitgangspunt om de ‘oude’ coalitie verder uit te bouwen niet is 

gelukt en noemde het advies verrassend. GroenLinks gaf aan akkoord te kunnen gaan met het advies onder de 

volgende voorwaarden:

• een 3e formateur uit PS, waarvoor GroenLinks ook kandideerde;

• er dient een commissie aangesteld te worden waarin alle fracties vertegenwoordigd worden voor het proces 

kandidaat-gedeputeerden.

PvdA (de heer Kuntzelaers) gaf aan te staan voor een coalitie over links. Het voorliggende advies verschilt daar 

voor wat betreft de PvdA zo fundamenteel van dat PvdA hier niet aan wenst deel te nemen. PvdA zet vraagtekens 

bij de haalbaarheid en stabiliteit van het voorstel.

D66 (mevrouw Jenneskens) noemde het moment en het onderwerp van haar maidenspeech wellicht politiek 

historisch, gezien het voorliggende advies om democratische vernieuwing. D66 vroeg naar wat een 

extraparlementair college nu eigenlijk is en betekent. Als kracht van het advies noemde D66 onafhankelijkheid en 

gezamenlijkheid. D66 steunde de door GroenLinks genoemde voorwaarden maar riep tevens op om proactief de 

democratische vernieuwing te blijven zoeken.

LOKAAL-LIMBURG (de heer Franssen) gaf aan dat er buiten het voorliggende advies naar mening van de fractie 

nog niet uitgewerkte varianten liggen en deed een oproep aan de fracties om hierover in gesprek te gaan.
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Partij voor de Dieren (mevrouw Plusquin) wees op het politieke landschap dat steeds verder fragmenteert en 

noemde het tijd voor een nieuwe aanpak. Het voorliggende advies leidt wat de PvdD betreft tot maximaal 

dualisme, een optimale controlerende taak voor Provinciale Staten en een goed debat. In het betoog riep PvdD 

op om PS blijvend te betrekken bij het verdere traject rondom programma en selectie gedeputeerden.

50PLUS (mevrouw Fischer-Otten) gaf aan onverkort te blijven staan achter de beschreven ‘Uitgangspunten van 

de Limburgse coalitie 2019-2023’ en steunde het voorliggende advies te komen tot een extraparlementair college 

van maximaal 7 gedeputeerden.

Reactie informateurs

Als reactie op de inbreng van de fracties gaf informateur Koopmans aan oprecht positief te zijn over de wijze 

waarop het traject tot dusver is gelopen en hoe met elkaar de gesprekken en het debat zijn gevoerd. 

Er volgde een toelichting op het doorlopen proces en de (on)mogelijke opties waarbij ook werd ingegaan op de 

vragen vanuit de fracties. Het thans voorliggende advies moet leiden tot een bestuur voor Limburg dat rust op 

een breed gedragen steun van Provinciale Staten, zowel voor wat betreft bemensing als inhoud.

Informateur Gabriëls deed de oproep om constructief te blijven. Als aanvulling op de inbreng van de PvdD gaf de 

informateur aan dat met het voorliggende advies ook de positie van de Statenleden wordt versterkt.

Schorsing en tweede termijn

Er volgde een schorsing voor nader fractieoverleg.

Na de schorsing gaf mw. Straus als beoogd formateur aan dat er tijdens de schorsing een handreiking is gedaan 

richting de fracties GroenLinks en D66: akkoord met een 3e informateur van linkse signatuur onder de 

voorwaarde dat de partijen dan ook akkoord gaan met beoogd gedeputeerden van welke politieke kleur dan ook.

In de tweede termijn lichtten de fracties hun standpunten nogmaals toe. CDA, FvD, PVV, VVD, Lokaal-Limburg, 

PvdD en 50PLUS onderschreven hun eerder gegeven steun aan het advies. GroenLinks gaf aan niet te verwachten 

dat het advies, op basis van de inhoud, een stabiel bestuur oplevert. De aangeboden handreiking werd door 

GroenLinks niet aangenomen. In het verdere traject zal GroenLinks constructief blijven. Ook de SP gaf aan het 

advies niet te kunnen steunen omdat de SP dit niet ziet als een goede basis voor de vorming van een nieuw 

provinciebestuur. PvdA gaf aan de contouren te zien van een ‘knetterrechtse’ coalitie en sprak uit daar geen deel 
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van uit te willen maken en ook geen verdere rol voor de PvdA te zien in het komende traject. D66 onderstreepte 

graag het extraparlementair college een kans te geven, echter onder de voorwaarden dat onafhankelijkheid en 

unanimiteit geborgd zijn. Niet de angst voor een rechtse meerderheid maar het niet voldoen aan de genoemde 

voorwaarden leidt ertoe dat D66 het advies niet kan steunen. Wel blijft D66, evenals GroenLinks, constructief in 

het verdere traject.

Afrondend concludeerde (in)formateur Koopmans dat het verder te volgen traject wordt gevolgd zoals in de brief 

geschreven: samen met mevrouw Straus gaat hij vormgeven aan een college en een collegeprogramma.

Eerste Kamerverkiezingen

De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van Provinciale Staten in de verschillende 

provincies én de leden van de zogenaamde Kiescolleges uit Caribisch Nederland.

De vorm is die van getrapte verkiezingen: de burgers kiezen Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten 

kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.

De 47 leden van Provinciale Staten van Limburg brachten hun stem als volgt uit: 

VVD: 5 stemmen op de kandidaat Jorritsma-Lebbink;

CDA: 9 stemmen, waarvan 7 op de kandidaat Oomen-Ruijten en 2 op de kandidaat Van den Heuvel;

D66: 3 stemmen op de kandidaat Bredenoord;

PVV: 7 stemmen, waarvan 6 op de kandidaat Faber en 1 op de kandidaat Van Hattem;

SP: 4 stemmen op de kandidaat Kox;

PvdA: 3 stemmen op de kandidaat Vos;

GroenLinks: 4 stemmen, op de kandidaten Rosenmöller (1), de Boer (1), Kluit (1), Elbersen(1);

Christenunie: geen stemmen;

Partij voor de Dieren: 2 stemmen op de kandidaat Koffeman;

SGP: geen stemmen;

50PLUS: 1 stem op de kandidaat Van Rooijen;

Onafhankelijke Senaatsfractie: 2 stemmen, op de kandidaten Gerbrandy (1) en Raven (1);

Forum voor Democratie: 7 stemmen op de kandidaat Hermans.
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De definitieve uitslag wordt op 31 mei 2019 om 16:00 uur bekend gemaakt door de Kiesraad.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen Statenleden moties indienen, de zogenaamde moties 

vreemd aan de orde van de dag.

• De motie Baneke c.s. inzake nachtnet in Railagenda Limburg werd aangehouden naar aanleiding van de 

toezegging vanuit het college om Provinciale Staten eerst nader te informeren. Met deze motie wordt gevraagd 

samen met Noord-Brabant de autoriteiten in het binnen- en buitenland aan te sporen om aan te sluiten bij een 

integraal onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een grensoverschrijdend nachtnet.

• De motie Straus c.s. inzake gevolgen advies commissie van Rijn voor het Limburgs hoger onderwijs werd 

Statenbreed gesteund. Met deze motie wordt het college gevraagd het Limburgs hoger onderwijs waar 

mogelijk te steunen in de lobby richting de minister om de aanbevelingen van de commissie van Rijn niet over 

te nemen.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien (https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/c3e305b6-d974-4b1b-86dc-

6780de4b64a8).
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Kalender (/Calendar/Index/Limburg) � (PS) Provinciale Staten A AA

Agenda's

�2019

�2018
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�2012

�2011

�2010
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�2008

�2007

�2006

�2005

(PS) Provinciale Staten
Statenvergadering
maandag 27 mei 2019
10:00 - 18:00

Locatie: Statenzaal

Voorzitter: Bovens,  
Th.J.F.M. (Theo)

Toelichting: Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement. 
Belangrijk onderdeel van deze Statenvergadering is het uitbrengen van de  
stemmen door de leden van Provinciale Staten van Limburg op een kandidaat-lid  
voor de Eerste Kamer. De kieswet schrijft voor dat de stemming om 15:00 uur  
aanvangt.

Agenda documenten:

 attendering  
conceptagenda Provinciale Statenvergadering op 27-5-2019 aanvang 1000 uur  
(tijdstip onder voorbehoud).mht (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?
site=Limburg&id=0d8b6b5c-eac3-44aa-8a11-d384832b2dc6)

 nazending Provinciale  
Statenvergadering op 27-5-2019 aanvang 1000 uur.mht (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?
site=Limburg&id=c8d85833-c442-4e8c-b804-0f2234807939)

 2de nazending  
Provinciale Statenvergadering op 27-5-2019 aanvang 1000 uur.mht
(https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=f41f591c-0557-4328-856d-
78744b2d83fe)

 3de nazending  
Provinciale Statenvergadering op 27-5-2019 aanvang 1000 uur.mht
(https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=88096a49-3117-4a81-b454-
183becbe9fcb)

 Spreektijden PS  
vergadering (27-5-2019).pdf (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=5781a6f6-
3cf1-496b-a74a-e915880356cc)

(https://www.limburg.nl)
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Start nu

(PS) Provinciale Staten

 27 mei 2019  09:55  08:48:51

 E M B E D  D E E L

 Tijdenoverzicht PS  
vergadering (27-5-2019).pdf (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=d7f429ab-
8526-47f3-8c30-44c4d2602c55)

Uitzending

Agendapunten

1 Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda 

Behandelvoorstel: Provinciale Staten wordt gevraagd om  
de agenda voor de Statenvergadering van 27-5-2019 ongewijzigd vast te  
stellen.

�

2 Spreekrecht externen 

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over  
een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een  
persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de  
Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde  
spelregels. 

 Spreekrecht externen 2018-08-13.pdf (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=c0d8b95a-43f1-
49f1-bc3f-0ecef122b2f8)

 Inspreektekst C.A.M. van de Sande inzake Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.14 Houden van 
geiten.docx (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=496e8a00-8cf6-4c8b-b521-9023fc3eddc2)

�
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 Inspreektekst A.E.J. Brunninkhuis inzake Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.14 Houden van 
geiten.docx (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=3e3e8fc4-c85d-4395-800d-7c270e0171e5)

 Inspreektekst R.G.J. Jacobs inzake Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.14 Houden van 
geiten.docx (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=6d2cbc68-e4da-41b7-bd07-a9f754ef507b)

3 Vragenuur 

 Mondelinge vragen inzake lachgasemisie Chemelot.pdf (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?
site=Limburg&id=f077bf4e-2046-4ff7-84b6-263180989fda)

Toezeggingen

Titel

Veiligheidsplan

�

4 Notulen 

Behandelvoorstel: Provinciale Staten wordt gevraagd de  
notulen van de Statenvergaderingen van 27-3-2019, 28-3-2019 en 18-4-2019  
ongewijzigd vast te stellen.

 Conceptnotulen van de Statenvergadering van 27-3-2019.docx (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?
site=Limburg&id=27c896bb-7e38-4e2f-abf4-05cd032af7d4)

 Conceptnotulen van de Statenvergadering van 28-3-2019.docx (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?
site=Limburg&id=6d2fc79e-4272-4fcf-b2d5-ea8efcee6e18)

 Conceptnotulen van de Statenvergadering van 18-4-2019.docx (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?
site=Limburg&id=9185eea3-3cc1-4cc2-917f-1ec49bee61ed)

�

5 HAMERSTUKKEN �

5.1 Bekrachtiging geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten 

Voor de  
stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten hebben Gedeputeerde Staten op  
grond van artikel 25, 2e lid Provinciewet, geheimhouding opgelegd aan  
Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van  
artikel 25, 3e lid Provinciewet aan de orde is:

�

5.1.1 G-19-016 Ontwerpbesluit bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij Statenvoorstel inzake uitrol Mijnwater B.V. (PS 2019-
39373) �
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Gelet op  
artikel 25 Provinciewet en artikel 10, 2e lid, aanhef en sub b, d, f en g van  
de Wet openbaarheid van bestuur, de door de voorzitter van Provinciale Staten  
opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform artikel 25, 3e lid  
Provinciewet te bekrachtigen voor de volgende ter inzage gelegde documenten: 
1. Plan van Aanpak - Project Growth; 2. Memo LEF; 3. Treasury Advies inzake  
uitrol Mijnwater B.V.; 4. Letter of Intent Enexis; 5. Risicoanalyse en  
exitstrategie.

Resultaat stemming:

 G-19-016 Ontwerpbesluit bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij Statenvoorstel inzake uitrol Mijnwater B.V. (PS 2019-39373).pdf
(https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=01a96f3d-d448-4a11-ab61-d2df2e80a245)

Besluit

Provinciale Staten besluiten: 
gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10, 2e lid, aanhef en sub b, d, f en g van de Wet openbaarheid 
van bestuur, de door de voorzitter van Provinciale Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform artikel 25, 3e lid 
Provinciewet te bekrachtigen voor de volgende ter inzage gelegde documenten: 
1. Plan van Aanpak - Project Growth; 
2. Memo LEF; 
3. Treasury Advies inzake uitrol Mijnwater B.V.; 
4. Letter of Intent Enexis; 
5. Risicoanalyse en exitstrategie.
Zonder beraad aangenomen.

50PLUS (1), CDA (Statenleden) (9), D66 (

Statenleden) (3), Forum voor Democratie (

7), GroenLinks (Statenleden) (4), LOKAAL-

LIMBURG (Statenlid) (2), Partij voor de

Dieren (Statenlid) (2), PvdA (Statenleden) (

3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (

4), VVD (Statenleden) (5)

PVV (Statenleden) (2)

5.2 P-19-004 Statenvoorstel Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers Provincie Limburg 2019 

Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: 
de Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers Provincie  
Limburg 2019 vast te stellen. 

Resultaat stemming:

�
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 P-19-004 GEWIJZIGD ONTWERPBESLUIT.docx (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=c6d818fc-
a46e-4e0a-9f6e-4e7578ac5b47)

 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers geldend van 28-03-2019 tot en met heden.docx
(https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=bc4ab4f7-873a-4bf4-95dc-ea33fe66f0c3)

 Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers gelden van 10-04-2019 tot en met heden.docx
(https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=be1f342a-924d-42cc-b5df-a0cc3e30ea0a)

 P-19-004 BESLUIT.docx (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=81781867-c365-4413-bdbd-
619450b7be56)

Besluit

Provinciale Staten besluiten: 
de Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers Provincie Limburg 2019 vast te stellen.
Zonder beraad aangenomen.

50PLUS (1), CDA (Statenleden) (9), D66 (

Statenleden) (3), Forum voor Democratie (

7), GroenLinks (Statenleden) (4), LOKAAL-

LIMBURG (Statenlid) (2), Partij voor de

Dieren (Statenlid) (2), PvdA (Statenleden) (

3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (

4), VVD (Statenleden) (5)

PVV (Statenleden) (2)

6 BEHANDELSTUKKEN �

7 Brief informateurs met verslag van informatieproces en advies voor formatie van 24-5-2019 (PS 2019-41137) 

 Brief informateurs met verslag van informatieproces en advies voor formatie van 24-5-2019 (PS 2019-41137).pdf
(https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=ae23296f-9dcf-475a-85d1-c09f9ff81a78)

�

8 Verkiezing leden Eerste Kamer der Staten-Generaal 

De leden  
van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. In alle Provincies  
moet op 27 mei 2019 gelijktijdig worden gestemd. De kieswet schrijft voor dat  
de stemming aanvangt om 15:00 uur. De voorzitter van Provinciale Staten  
benoemt uit de Statenvergadering drie leden, die met hem als voorzitter het  
stembureau vormen. Behandelvoorstel: De leden van Provinciale Staten worden  
gevraagd hun stem op een kandidaat-lid voor de Eerste Kamer uit te brengen. 
Als eerste worden de leden van het stembureau in alfabetische volgorde naar  
voren geroepen om te stemmen. Vervolgens worden de overige leden van  
Provinciale Staten in alfabetische volgorde (of zij die voor hen gemachtigd  
zijn) naar voren geroepen. Aansluitend vindt de telling plaats en zal de  
voorzitter van het stembureau verslag doen van de stemming, waarna het  
stembureau het proces-verbaal vaststelt.

�
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 Circulaire Eerste Kamerverkiezing 27-5-2019 avg.pdf (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?
site=Limburg&id=cd8c778a-0073-4f4c-8743-4cedc74c5411)

 Bijlage circulaire Model T 4.pdf (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=27782b38-385d-4ec0-
a49a-af631ed11d24)

 Proces-verbaal geldigheid kandidatenlijsten en lijstnummering Eerste Kamerverkiezing avg.pdf
(https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=d7766bf5-7c3a-43a8-a00d-da3d57a9a1d8)

 Stembiljet Eerste Kamerverkiezing 27 mei 2019.pdf (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?
site=Limburg&id=2ae49b2c-25c5-4ce1-9186-a29a84952f9a)

9 Voorraadagenda 

Behandelvoorstel: Provinciale Staten wordt voorgesteld  
de voorraadagenda gewijzigd vast te stellen.

 Gewijzigde Voorraadagenda PS.pdf (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=b25ab40c-ca91-4472-
a8a5-7d90a5c0cacb)

 Voorraadagenda PS.pdf (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=1532f8a5-a7f4-4223-a3b8-
e774582370a2)



10 Moties vreemd aan de orde van de dag 

Moties

Titel

Motie 2467 Gewijzigd Rossel c.s. inzake Nachtnet Limburg 

Motie 2468 Gewijzigd Straus c.s. inzake commissie van Rijn 

Toezeggingen

Titel

(grensoverschrijdend) nachtnet 



11 Sluiting 
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Kalender (/Calendar/Index/Limburg) � (PS) Provinciale Staten A AA

Agenda's

�2019

�2018

�2017

�2016

�2015

�2014

�2013

�2012

�2011

�2010

�2009

�2008

�2007

�2006

�2005

(PS) Provinciale Staten
Statenvergadering (besloten)
maandag 27 mei 2019
11:00 - 12:00

Locatie: Statenzaal

Voorzitter: Bovens,  
Th.J.F.M. (Theo)

Toelichting: Besloten Statenvergadering. Dit betreft een  
besloten vergadering, enkel voor genodigden. 

Agendapunten

(https://www.limburg.nl)
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Voorbereidingsbesluit geitenhouderij Limburg  

Besluittekst   

Provinciale Staten van Limburg

Gelezen het Statenvoorstel geitenhouderij Limburg

Gelet op de artikelen 3.7, vierde lid, en 4.1, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening 

Besluiten:

1. te verklaren dat een wijziging van de Omgevingsverordening Limburg 2014 wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de provincie 
Limburg zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding met de bestandsnaam NL.IMRO.9931.VBGeitenhouderij-VG01; 

2. dat deze wijziging ertoe strekt om de vestiging en uitbreiding van oppervlakte dierenverblijf ten behoeve van het houden van geiten, een 
uitbreiding van het aantal geiten alsmede de omschakeling naar een geitenhouderij te verbieden indien de vestiging, uitbreiding of omschakeling 
ziet op het houden van tenminste tien geiten per inrichting; 

3. te bepalen dat het verboden is om het direct aan de inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit voorafgaande bestaande gebruik van 
bouwwerken of gronden binnen het gehele grondgebied van de provincie Limburg zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding 
met de bestandsnaam NL.IMRO.9931.VBGeitenhouderij-VG01 te wijzigen in gebruik ten behoeve van het houden van geiten. Onder wijzigen 
wordt ook verstaan een uitbreiding van het direct aan de inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit voorafgaande aanwezige aantal geiten 
binnen een inrichting. Dit verbod is niet van toepassing op inrichtingen waar minder dan tien geiten zullen worden gehouden. 

4. te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na die waarop dit voorbereidingsbesluit bekend is gemaakt; 

5. het voorbereidingsbesluit elektronisch bekend te maken via www.ruimtelijkeplannen.nl, op de provinciale website (www.limburg.nl), door 
plaatsing in het Provinciaal blad en in de Staatscourant. 

Dit besluit kan worden aangehaald als: Voorbereidingsbesluit geitenhouderij Limburg.

Aldus vastgesteld door Provinciale Staten van Limburg in hun vergadering van 14 december 2018 

Mevrouw drs. J.J. Braam, griffier

De heer drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter

Toelichting   
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Begrip

Geitenhouderijen zijn landbouwbedrijven met minstens 10 geiten. Aangesloten wordt bij artikel 1.18 lid 2 van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Op grond van dit artikel geldt er voor ‘inrichtingen’ waar minder dan 10 geiten worden gehouden geen meldingsplicht. 

Geitenhouderij

Het aantal geiten is in Limburg is toegenomen van ca. 46.000 in 2016 naar 61.000 dieren in 2018. In 2018 gaat het daarbij om 44.000 
melkgeiten (72%). Het aantal gespecialiseerde melkgeitenhouderijen nam toe van 22 in 2016 naar 25 in 2018. 

Het totaal aantal bedrijven met geiten nam toe van 101 in 2016 naar 106 in 2018.

De gemeenten Bergen, Weert, Leudal, Nederweert, Venlo, Gennep. Venray, Nuth, Beesel, Roerdalen, Meerssen en Horst aan de Maas herbergen 
gespecialiseerde geitenhouderijen. 

Gezondheid

Uit de studies Veehouderij en Gezondheid van Omwonenden blijkt dat mensen die binnen 2 km rondom geitenhouderijen wonen een grotere kans 
hebben op een longontsteking. Wat deze toename veroorzaakt, is – anders dan bij pluimvee- en varkenshouderijen, waar gezondheidsrisico’s 
verlaagd kunnen worden door stalmaatregelen – nog onduidelijk. 

Er loopt onderzoek naar de oorzaken van de longontstekingen. Uitkomsten worden in 2020 verwacht. 

Effect Voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen van een bouwwerk ten 
behoeve van het houden van geiten moeten worden aangehouden. De aanhoudingsplicht geldt niet voor aanvragen die zijn ingediend vóór het 
tijdstip van inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit. Onderdeel van het voorbereidingsbesluit is een gebruiksverbod. Dit gebruiksverbod 
voorkomt dat een geitenhouderij zich kan vestigen in een bestaande of leegstaande stal. Het gebruiksverbod sluit verder een toename van het 
aantal geiten op bestaande geitenhouderijen uit. 
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