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Tijdelijk moratorium Geitenhouderij in de provincie Utrecht 

 

Inleiding 

Uit het recent uitgebrachte rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies, RIVM 

2017-0062) blijkt dat er een verhoogde kans op longontsteking is voor mensen die in een straal van 2 

kilometer rondom een geitenhouderij wonen. Het is nog onbekend waardoor dit verhoogde risico ontstaat 

zodat vervolgonderzoek nodig is naar de oorzaak van dit risico. De resultaten van dit vervolgonderzoek 

zullen pas op termijn beschikbaar komen. 

Het Kabinet heeft in zijn reactie op dit rapport (Kamerbrief van 16 juni 2017, DGAN-DAD117078454) 

aangegeven de verhoogde ziektedruk zorgelijk te vinden en dat het daarom in de tussentijd van belang is dat 

het bevoegde gezag, bij het nemen van besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening en , voor zover 

mogelijk, bij de besluitvorming over vergunningen rekening dienen te houden met deze zorgelijke signalen. 

Daarbij heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu bij brief van 4 juli 2017, kenmerk lenM/BSK-

2017/168269, aangegeven dat provincies en gemeenten op grond van het instrumentarium van de Wet 

ruimtelijke ordening een moratorium kunnen instellen.  

Omdat een Rijkstoetsingskader vooralsnog ontbreekt hebben de provincies Noord-Brabant en Gelderland het 

besluit genomen om een tijdelijk moratorium in te stellen. De Staten van Noord-Brabant hebben dit gedaan 

door een amendement aan te nemen en de Staten van Gelderland hebben onlangs een voorbereidingsbesluit 

hiertoe genomen. 

 

De PvdA-fractie heeft de volgende vragen: 

1. Welke mogelijkheden heeft Gs nu om nieuw vestigen, verplaatsen en uitbreiden van geitenhouderijen te 

voorkomen? 

2. Heeft U nu voldoende inzicht in de gevolgen van de groeiende geitenhouderij in de provincie op de 

volksgezondheid? Welke kennis wilt u nog verkrijgen? 

3. Vindt U dat eerst een VGO-onderzoek (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) gereed dient te zijn 

voordat we de geitenhouderijen weer ruimte geven om te groeien, zodat we inzicht hebben in de 

gevolgen van de groeiende geitenhouderij in de provincie op de volksgezondheid en in de mogelijke 

risicoreducerende maatregelen? Waarom wel /niet?  

4. In Utrechtse gemeenten zijn nu initiatieven voor vestiging van geitenhouderijen. Verwacht u dat door 

het tijdelijk moratorium in Gelderland en Noord-Brabant meer initiatiefnemers zullen uitwijken naar 

andere provincies , waaronder de provincie Utrecht? 

5. Hoe kan de provincie Utrecht het beste een tijdelijk moratorium op korte termijn regelen? 

Namens de PvdA-fractie, Rob van Muilekom 


