
Nieuw 
voorbereidingsbesluit 

geitenhouderijen
Inhoud, redenen en verschillen met eerder voorbereidingsbesluit



Voorbereidingsbesluit 
geitenhouderijen 2018
Vastgesteld door de raad op 30 mei 2018

Reden: mogelijke gezondheidsrisico’s vanwege geiten beperken in 
afwachting van nader onderzoek

Met het oog daarop: 

Geen vestiging van nieuwe geitenhouderijen toestaan

Bij bestaande geitenhouderijen geen verandering in aantal of soort 
geiten toestaan en ook geen uitbreiding van dierenverblijven



Provinciale geitenstop

Voorbereidingsbesluit van GS dd. 20 december 2018 om 
Omgevingsverordening Limburg te wijzigen

Reden: mogelijke gezondheidsrisico’s vanwege geiten beperken in 
afwachting van nader onderzoek

Met het oog daarop: 

Geen vestiging van nieuwe geitenhouderijen toegestaan

Bij bestaande geitenhouderijen geen verandering in aantal geiten 
toegestaan en ook geen uitbreiding van dierenverblijven

Geldt niet voor geitenhouderijen met minder dan 10 geiten



Ontwerp provinciale verordening

Ter visie van 23 maart tot 19 april 2019

Verordening bevat rechtstreeks verbod voor:

Oprichten geitenhouderij

Geheel of gedeeltelijk veranderen van een bestaande geitenhouderij

Het vermeerderen van het aantal geiten binnen een bestaande 
geitenhouderij

Geldt niet voor geitenhouderijen met minder dan 10 geiten



Ontwerp provinciale verordening

Afwijkingsmogelijkheden in provinciale verordening:

Vanwege vervanging asbestdaken

Reden: verplichting om voor eind 2024 asbestdaken te saneren, en heeft verder geen 
gevolgen.

Voor verandering bestaande geitenhouderij of uitbreiding aantal geiten

Mogelijk, indien:

Aantoonbare verbetering op gebied ammoniak en fijnstof

Inpandige opslag geitenmest

Reden: geen grotere gezondheidsrisico’s dan al aanwezig



Nieuw voorbereidingsbesluit 
gemeente
Verbod op geitenhouderijen maar met afwijkmogelijkheden gelijk 

aan ontwerpverordening provincie

Afwijkmogelijkheid voor verandering bestaande geitenhouderij of 
uitbreiding aantal geiten bij aantoonbare verbetering milieusituatie

En voor: verwijdering asbestdaken

Voorbereidingsbesluit is niet van toepassing op geitenhouderijen met 
minder dan 10 geiten (zelfde als in provinciale verordening).



Noodzaak nieuw 
voorbereidingsbesluit
• Gezondheidsonderzoeken zijn nog niet afgerond

• Het houden van geiten daarom voorlopig beperken

• Wijziging provinciale verordening treedt niet op tijd in werking

• Bestemmingsplan is prematuur zolang gezondheidsonderzoeken niet 
zijn afgerond

• Ontwerpbestemmingsplan kan wel nieuwe bebouwing voorkomen, 
maar geen gebruiksveranderingen
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