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Beste allen,
Graag zouden wij nog een en ander willen toevoegen aan onze reeds verstuurde mail van 10 oktober jongstleden, 
ingeboekt onder nummer 2019/75578 (agendapunt 7.1 G-19-026 Statenvoorstel Wijzigingsverordening 
Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.14 Houden van geiten).

Bij deze zouden we jullie er beleefd doch dringend nog op willen wijzen dat er naast de al lang bekende 
gezondheidsrisico's ook verstrekkende negatieve gevolgen zullen zijn op sociaal/economisch gebied, zoals 
waardevermindering en/of slechte verkoopbaarheid van woningen, omzetdaling lokale bedrijfjes vanwege 
mogelijk klantenverlies, willen mensen hier nog (komen) wonen, negatieve invloed leerlingenaantal en zelfs 
voortbestaan van plaatselijke basisschool, ontwikkeling woon-zorgcomplex, (andere) bouwprojecten etc. etc. 
Door de uitstootoverlast in de ruimste zin van het woord van een dergelijk bedrijf zal de milieusituatie in de 
omgeving aanzienlijk verslechteren ten opzichte van de huidige situatie, de stallen liggen al meer dan 20 jaar 
leeg. Het toepassen van de BBT (best beschikbare technieken maatregel) is dan ook een lachertje. Hoe moetje in 
deze zwaar verouderde pluimveestallen een noviteit zoals een biologische luchtwasser installeren, zodanig dat 
deze daadwerkelijk functioneert? Daarnaast is de bron van het causaal verband tussen geitenhouderijen en 
longontstekingen nog onder onderzoek, dus een BBT is überhaupt niet aan de orde en er kan dus ook niet aan 
worden voldaan !!
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Alexander
Onverantwoorde uitzondering geitenstop Weert

Wij willen u dan ook nog eens vriendelijk - doch met klem - verzoeken om als overheid hierin de 
verantwoordelijkheid te nemen en de burgers tegen zo’n onverantwoordelijk gebeuren te beschermen. Zie 
bijvoorbeeld nog eens de uitzending van Zembla waarin al deze aspecten aan de orde komen:

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-kool-en-de-geit-sparen

Wij hopen dat we u onze grote bezorgdheid hiermee nogmaals hebben kunnen overbrengen, en, zolang de 
precieze oorzaak van het verband tussen geitenhouderij en het krijgen van eerdergenoemde serieuze 
gezondheidsklachten nog niet bekend is, hopen we van ganser harte dat u als overheid zich goed bewust bent 
van alle gezondheidsrisico’s en uw inwoners hier niet aan gaat blootstellen, dit zou méér dan schandalig zijn (!), 
en dus in deze de enige juiste beslissing én uw verantwoordelijkheid zal nemen om de gezondheid van uw 
burgers nu - en in de toekomst - te waarborgen.
Het is de plicht van de overheid - en dus ook van Provinciale Staten Limburg - om de gezondheid van haar 
mensen te beschermen boven het economisch gewin van (een) ondememer(s)....
Wij begrijpen best dat een bedrijf ook bepaalde wensen heeft, en b.v. wilt uitbreiden, maar er zijn grenzen. 
Economische belangen mogen NOOIT of te nimmer BOVEN de volksgezondheid gesteld worden, dit zou 
ronduit een misdaad zijn !!
Met vriendelijke groet,

18-10-2019

Provincie Limburg PS

DOCnr.

Ingek. t 8 OKT. 2019

CASnr.

ID.
2019/77274

GRIF 6-1-2020
1




