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Van: 
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 15:37
Aan: Statenlid, Werrij-Wetzels, M; Statenlid, Absil, MGJAC; Statenlid, Depondt-Olivers, MLH; Statenlid, 
Frische, GHC; Statenlid, Geraats, JML; Statenlid, IJpelaar, WAJ; Koopmans, Ger (Gedeputeerde); 
Mackus, Hubert (Gedeputeerde); Statenlid, Tegels, RJJ; Statenlid, Palmen, ECC; Statenlid, Voncken- 
Janssen, IDAM; Burlet, Ruud (Gedeputeerde); Statenlid, Kerseboom, S; Statenlid, Reuser, JAAM; 
Statenlid, Sande van der, CAW; Statenlid, Smeets, BBPM; Statenlid, Thewissen, MW; Statenlid, 
Vincken, NJHM; Statenlid, Driessen, RB; Housmans, Robert (Gedeputeerde); Statenlid, Bosch, MT; 
Statenlid, Claassen, RAB; Statenlid, Hermans, U; Statenlid, Jimenez Hastenrath, CL; Statenlid,
Megens, BJMH; Statenlid, Bijnen van, HM; Statenlid, Straus, KCJ; Akker van den, Joost 
(Gedeputeerde); Statenlid, Bastiaans, LH; Statenlid, Heidens, TM; Statenlid, Nijskens, HLM; Statenlid, 
Lodewijks, AJVC; Statenlid, Caldenberg van, M; Statenlid, Claessens-Schepers, YM; Statenlid, Valk van 
der, RE; Statenlid, Wolters Gregório, J; Statenlid, Baneke, PD; Statenlid, Jetten, TGM; 
kat.mertens@prvlimburg.nl; Statenlid, Rossel, A; Statenlid, Kuntzelaers, JJM; Statenlid, Berghorst, A; 
Statenlid, Schuuring, EA; Statenlid, Vaessen, LAP; Statenlid, Jenneskens, MTP; Statenlid, Teunissen, 
JMT; Statenlid, Franssen, RJH; Statenlid, Linden van der, HMV; Statenlid, Plusquin, PSML; Statenlid, 
Loomans, PJM; Statenlid, Fischer-Otten, AMJN; Pregled, Alexander; _staten 
CC: Leon Janssen
Onderwerp: Geitenhouderij Grotesteeg 8A Altweerterheide

Geachte lezer,

Hierbij doe ik een dringend beroep op u om niet toe te laten dat op Grotesteeg 8A intensieve veeteelt 
wordt gevestigd. De onderbouwing van dit verzoek is bijgevoegd.

Ik verzoek u dit mee te nemen in de commissievergadering Ruimte, Landbouw en Natuur op 25 
oktober en de Statenvergadering op 15 november.

Met vriendelijke groet,

Provincie Limburg PS 
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Aan: leden van de Provinciale Stagen
Van: 

Betreft: Geitenhouderij Grotesteeg 8A Altweerterheide 

Altweerterheide, 18 oktober 2019 

Geachte lezer,

Hierbij verzoek ik om niet toe te laten dat zich een geitenhouderij of een andere vorm van intensieve 
veehouderij vestigt op Grotesteeg 8A Altweerterheide vanwege de consequenties voor de gezondheid 
van omwonenden.

Begin 2004 verhuisden wij met ons gezin naar Grotesteeg 8 in Altweerterheide. Mijn man is vóór de 
aankoop van ons huis twee maal naar het stadhuis geweest om te informeren naar 
bestemmingsplannen en vergunningen in de directe omgeving. Door een ambtenaar werd verteld dat 
naast ons te kopen huis nog een kleine dierrechtenvergunning bestond op het perceel Grotesteeg 8A. 
Deze vergunning zou verdwijnen, aangezien dit kippenbedrijf in 1997 was gestopt. Intensieve veeteelt, 
dus een groot veeteeltbedrijf van bijvoorbeeld kippen of varkens, was uitgesloten.
Wij kochten het huis op Grotesteeg 8 en hebben dit gerenoveerd. Daarnaast hebben we ruim 2000 
vierkante meter aan bouwvallige schuren/stallen van het voormalige kippenbedrijf laten slopen.
Wij hebben veel geïnvesteerd in het wonen op Grotesteeg 8, er vanuit gaand dat er geen intensieve 
veeteelt naast ons huis kon plaats vinden.

Wij ontdekten dat het perceel Grotesteeg 8A verkocht was, toen daar begin 2018 tientallen struiken en 
bomen door de heer Paul Schram omgezaagd werden.
Op vragen van onze kant over hun plannen, kregen wij van de heer Schram te horen dat hij en zijn 
vrouw, Heidi van der Pol, de grond gekocht hadden als weiland voor hun koeien. Mijn man heeft hem 
toen welkom geheten.
Bij een latere navraag vertelde de heer Schram dat hij overwoog caravans in de schuur te stallen en 
weer later antwoordde hij dat hij overwoog uitloopkippen te houden. Uiteindelijk vertelde hij dat hij 
overwoog geiten te houden, echter niet meer dan 350. Mijn man heeft toen nadrukkelijk aangegeven 
dat hij dat, ook gezien zijn eigen gezondheidsproblemen, absoluut niet zag zitten.
Op het moment dat de heer Schram dit vertelde, was feitelijk al een aanvraag ingediend, bleek ons later, 
echter niet voor 350, maar voor 930 geiten.

Onlangs werd ons duidelijk dat hij en zijn vrouw al in de zomer van 2017 met een gemeenteambtenaar 
gesproken hebben over de mogelijkheid tot het houden van geiten. Toen was echter al bekend welke 
gezondheidsrisico's geiten met zich meebrachten; in de naburige provincie Brabant was om die reden 
op 7 juli 2017 al een geitenstop ingesteld.
Op het moment dat zij vervolgens hun vergunningaanvraag indienden, 16 maart 2018, was ook reeds in 
de provincies Gelderland en Zuid-Holland een geitenstop ingesteld.

De heer Schram en mevrouw van der Pol hebben op geen enkel moment contact opgenomen met ons 
als buren over hun plannen en activiteiten. Alleen op nadrukkelijk verzoek van ons, werd enige 
informatie gegeven, zij het niet altijd de juiste, zoals hierboven beschreven staat.
Zo werd ook onze omgeving door hen ingrijpend veranderd door de kap van tientallen struiken en 
bomen op 7 zondagmiddagen en het plaatsen van een inrit en een weg pal naast onze tuin. Het 
weghalen van alle begroeiing, die er stond sinds begin jaren 80, maakt dat we nu tegen een lelijke stal 
aankijken. We hebben niet geconstateerd dat hiervoor een vergunningaanvraag was ingediend.
Over de plannen tot houden van een geitenhouderij is niet open gecommuniceerd.



Het werd ons duidelijk dat de vorige eigenaren van het perceel hun dierrechtenvergunning meer dan 20 
jaar in de lucht hadden gehouden. De stallen hebben in deze jaren leeg gestaan. Een ambtenaar van de 
gemeente Weert wist ons maart 2018 te vertellen dat de gemeente had nagelaten de vergunning te 
controleren c.q. te handhaven. Als reden werd opgegeven dat er een gebrek aan menskracht was.
De dierenrechtenvergunning, op basis waarvan de geitenhouderij en de alternatieven worden 
aangevraagd, heeft al vele jaren haar bestaansrecht verloren.

Mijn man heeft in de periode 1992-2004, toen we in Heeze op 150 meter afstand van een 
geitenboerderij woonden, een vijftal longontstekingen gehad. Pas recentelijk zijn we een mogelijk 
verband gaan zien tussen deze longontstekingen en het wonen in de nabijheid van een geitenhouderij. 
Ook na 2004 is mijn man meerdere malen ernstig ziek geweest vanwege andere longproblemen; hij is 
extra vatbaar voor longinfecties. Ik maak van dichtbij mee hoe beperkend dit is voor hem, maar ook 
voor ons gezin.
Wanneer op Grotesteeg 8A een geitenhouderij gevestigd wordt, lopen alle mensen in de nabije 
omgeving een vergrote kans op het krijgen van longontstekingen. De kern van de bebouwde kom van 
Altweerterheide bevindt zich op slechts 350 meter van Grotesteeg 8A. Vanwege de mooie omgeving 
komen dagelijks ook vele wandelaars en fietsers door de Grotesteeg. Verder bevindt zich op 
Grotesteeg 10 een horecabedrijf dat zeer druk bezocht wordt.
Het gewin van een enkele ondernemer staat in geen verhouding tot het sterk verhoogde risico van de 
inwoners van Altweerterheide en van vele recreanten om een ernstige, invaliderende ziekte te 
krijgen.

Door de combinatie van gesjoemel met de regels (dierrechten in de lucht houden, zonder dat er sprake 
is van een bedrijf), wetgeving die achterloopt op de praktijk (geiten worden niet beschouwd als 
intensieve veeteelt, ongeacht het aantal) en nalatigheid van de gemeente (niet controleren en 
handhaven) lijkt een startend bedrijf nu door de mazen van de wet te glippen met gevolgen die voor het 
dorp Altweerterheide verstrekkend kunnen zijn.
Ambtenaren kunnen bij een aanvraag niet meer dan zich houden aan de letter van de wet; dat is hun 
taak, hun verantwoordelijkheid én hun beperking.
U, als politicus, kunt handelen naar de geest van de wet, conform uw eigen waarden en idealen en 
conform de visie van uw partij: vanuit rentmeesterschap en verantwoordelijkheid, betrokken en 
luisterend naar wat er leeft onder de mensen.

Op grond van bovenstaande, doe ik dan ook een dringend beroep op u om het voorzorgsbeginsel toe 
te passen. Ik verzoek u 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.

Met vriendelijke groet,




