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DATUM 21-9-2018 

AAN Pieter Kroon, fractiemedewerker GroenLinks provincie Utrecht 

VAN Gedeputeerde Maasdam-Hoevers 

DOORKIESNUMMER 0611713932 

ONDERWERP Rondvraag cie RGW geitenhouderij Abcoude 

In de commissie RGW van 10 september jl. heeft de heer Kroon, fractiemedewerker GroenLinks van de provincie 

Utrecht een aantal vragen gesteld. Deze zijn tijdens de rondvraag om de commissievergadering (deels) 

beantwoord. Na de vergadering van de commissie RGW heeft de heer Kroon zijn vraag op 11 september 

verduidelijkt: 

 
In de commissie had ik een rondvraag gesteld over een aanvraag voor uitbreiding van een geitenhouderij in 
Abcoude vlak een dag voor de ingang van het moratorium. Het zou gaan om een toename van 1.000 geiten naar 
in totaal 2.100 geiten. Deze aanvraag was bij de provincie niet bekend, en daarover zou ik nog nadere informatie 
sturen. Bij deze: 
  
Het gaat om een aanvraag op Gein-Noord 27 te Abcoude voor het uitbreiden van een geitenhouderij in bestaande 
stallen (milieu). Bij de gemeente heeft deze aanvraag het zaaknummer W-2018-0257 en de aanvraag is gedaan 
op 10-07-2018, een dag voor inwerkingtreding van het moratorium.  

 

Antwoord 

Algemene toelichting aanvraag Gein-Noord 27 

Het bedrijf aan de Gein-Noord 27 te Abcoude heeft op 23 december 2016 een aanvraag Wet natuurbescherming 

(gebiedsbescherming) ingediend bij team Vergunningverlening Natuur en Landschap (VVN) van de provincie 

Utrecht. Op 29 november 2017 heeft de provincie Utrecht deze vergunning verleend, omdat middels een 

zogenaamde AERIUS-berekening was aangetoond dat er voldoende ontwikkelingsruimte was op voor stikstof 

gevoelige habitats van relevante Natura 2000-gebieden. De vergunning ziet reeds toe op de uitbreiding tot 2.100 

geiten. In die zin was de uitbreiding van de geitenhouderij dus wel bekend bij de provincie Utrecht en voor wat 

betreft het provinciale natuurspoor ook al gelegaliseerd. De Wet natuurbescherming (Wnb) is niet verplicht 

aanhakend in het Wabo-spoor, mits de Wnb-aanvraag eerder in tijd is ingediend dan de aanvraag 

Omgevingsvergunning. Dit houdt in dat als voor een project eerst een Wnb aanvraag wordt ingediend bij de 

provincie, het gemeentelijk traject apart doorlopen wordt. Indien eerst bij de gemeente een aanvraag wordt 

ingediend, vraagt de gemeente aan de provincie een VVGB (Verklaring Van Geen Bedenkingen) aan de 

provincie. De provinciale VVGB (met betrekking tot de Wnb) wordt dan een integraal onderdeel van de 

gemeentelijke vergunning. In dit geval was de aanvraag bij de provincie eerder in tijd ingediend dan bij de 

gemeente via het Omgevingsloket online (olo). De aanvragen zijn daarom separaat behandeld. 

 

Verschil ruimtelijk spoor/ Wet natuurbescherming 

De geitenstop is alleen vastgelegd in het ‘ruimtelijk spoor’. De volksgezondheid is niet relevant voor het 

toetsingskader van de Wet natuurbescherming en de vergunningverlening procedures voor geitenhouderijen in 

het kader van de Wet natuurbescherming blijven dan ook ongewijzigd doorlopen. Wnb aanvragen mogen niet op 

basis van het geitenmoratorium geweigerd worden en in dat kader is de timing van het moratorium voor 

afhandeling van Wnb aanvragen ook niet relevant. 

 


