
 

Spreekrecht mw. H. Schrooyen 13 november 2019 Geitenhouderij 

 

Geachte aanwezigen, 

 

Ik verzoek u om niet toe te laten dat zich een geitenhouderij of een andere vorm van intensieve 

veehouderij vestigt op Grotesteeg 8A in Altweerterheide vanwege de consequenties voor de 

gezondheid van omwonenden.  

 

Er spelen twee belangen:  

Het economisch belang van de initiatiefneemster, mevrouw van der Pol, versus de gezondheid van de 

mensen in Altweerterheide en al die mensen die recreëren in het “Groene Hart van Weert”. Niet voor 

niets wordt Altweerterheide zo genoemd!  

 

Ik wil enkele relevante aspecten noemen.  

 

• De initiatiefneemster verruilde haar loondienstverband in de financiële sector voor het in voor het 

houden van geiten. Er is geen sprake van uitbreiding van een bestaand bedrijf, maar van een 

volledig nieuw bedrijf in een voor haar nieuwe branche. 

• De aanvraag is gebaseerd op een dierenrechtenvergunning van een legkippenbedrijf, dat in 1997 is 

beëindigd. De vergunning werd 20 jaar in de lucht gehouden zonder dat er sprake was van 

agrarische activiteit. De gemeente heeft nagelaten de vergunning de vergunning in te trekken, door 

gebrek aan menskracht. 

• Een ander gat in de regelgeving waar initiatiefneemster gebruik van wil maken is dat het massaal 

houden van geiten tot december 2018 niet werd aangemerkt als intensieve veeteelt. Op de 

Grotesteeg 8A mocht echter al lang geen intensieve veeteelt plaats vinden. Dus daar kon al lang 

bijvoorbeeld geen varkensbedrijf of pluimveebedrijf worden opgestart.     

• Er is geen rekening gehouden met gezondheidsrisico’s. 

De aanvraag werd ingediend in maart 2018. Toen bestond reeds in drie provincies een geitenstop, 

waaronder Noord-Brabant op 4 kilometer afstand van dit perceel. Hoewel mevrouw van der Pol 

wist van gezondheidsrisico’s, heeft zij toch de vergunningsaanvraag gedaan.  

• Er wordt al gedurende meerdere jaren een significant verband gevonden tussen geiten en een 

vergrote kans op longontsteking binnen een straal van 2 kilometer. De precieze oorzaak is nog 

onduidelijk, dus zijn er vooralsnog geen passende tegenmaatregelen mogelijk.  

Het staat vast dat, wanneer dit bedrijf zou starten, jaarlijks enkele mensen in Altweerterheide + 

recreanten onnodig een longontsteking oplopen. Het enige wat niet duidelijk is, is wie dit precies 

zullen zijn.  

Dit vind ik onaanvaardbaar, want het is voorkoombaar!  

 

Conclusie   

• Achterlopende wetgeving:  

o Dierenrechten zijn bedoeld om een agrarisch bedrijf mogelijk te maken, niet om mee te 

handelen. 

o Geiten vielen tot voor kort niet onder intensieve veeteelt. Nu wel. Op de Grotesteeg was al lang 

geen intensieve veeteelt toegestaan.  

• Er zijn niet voor niets geitenstops ingesteld. Mensen worden ziek van massa’s geiten. Bij de Q-koorts 

meenden de ondernemers en politiek verantwoordelijken het ondernemersbelang voorop te 

kunnen stellen, met dramatische gevolgen: Bijna 100 doden en vele duizenden mensen die 

chronisch ziek zijn. 

U weet op dit moment dat er gezondheidsrisico’s zijn. U kunt niet achteraf zeggen dat u hier niet 

van wist! 

• De initiatiefneemster blijkt geen oog te hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Zij vroeg de vergunning aan, terwijl ze wist dat mensen in haar eigen omgeving er ziek van zullen 

worden. 



 

Vanwege achterstallige wet- en regelgeving en het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel van de 

initiatiefneemster, zou de vergunning nu verleend kunnen worden.  

Ambtenaren moeten zich bij een aanvraag houden aan de letter van de wet; dat is hun taak, hun 

verantwoordelijkheid én hun beperking.  

• U, als politicus, kunt echter de verantwoordelijkheid nemen die de initiatiefneemster weigert te 

nemen en ambtenaren niet kunnen nemen. 

U kunt handelen naar de geest van de wet en volgens uw eigen ethische principes en de visie van 

de partij die u vertegenwoordigt. 

U kunt deze nieuwe geitenhouderij tegenhouden! 

 

Appèl 

Op grond van bovengenoemde, doe ik dan ook een beroep op u om het voorzorgsbeginsel toe te 

passen. Ik verzoek u dringend om de mensen in Altweerterheide te beschermen tegen een onnodig 

gezondheidsrisico, door op Grotesteeg 8A een geitenhouderij of een andere vorm van intensieve 

veehouderij niet toe te laten. 


