
 

 

  

 

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag: Voorlopig geen nieuwvestiging en 

uitbreiding geitenhouderijen  

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 25 september 2017,  

 

Constaterende dat: 

- 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; 

- de gemiddelde risicoverhoging op longontsteking bij omwonenden binnen 2 km van 

een geitenhouderij uitkomt op 22,9% gerekend over de periode 2010 - 2013;  

- het nog onbekend is waardoor dit verhoogde risico ontstaat zodat vervolgonderzoek 

nodig is naar de oorzaak van dit risico en de noodzakelijke maatregelen;  

- de resultaten van dit vervolgonderzoek pas op termijn beschikbaar komen;  

- het Kabinet in zijn reactie op dit rapport (Kamerbrief van 16 juni 2017, DGAN-

DAD117078454) aangeeft 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 houdt met deze zorgelijke signalen;  

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

2017/168269, heeft aangegeven dat provincies en gemeenten op grond van het 

instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening een moratorium kunnen instellen;  

- een Rijkstoetsingskader vooralsnog ontbreekt en dat daarom de provincies Noord-

Brabant en Gelderland het besluit hebben genomen om een tijdelijk moratorium in te 

stellen; 

- de GGD in haar rapport Geitenhouderij en gezondheid (PS2017-532) voor de 

provincie Gelderland,  dd. 05-09-2017, meldt dat ouderen en jonge kinderen het 

meest vatbaar voor longontsteking zijn en een longontsteking bij deze kwetsbare 

groepen vaker resulteert  in een ziekenhuisopname; 



 

 

- er vragen zijn van bezorgde burgers en vragen van gemeenten wat deze rapporten 

betekenen voor de beoordeling van aanvragen van een omgevingsvergunning voor 

veehouderijen. 

Overwegende dat: 

- de  staatssecretarissen van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu naast de 

aanvullende onderzoeken VGO door het RIVM ook de Gezondheidsraad om advies 

hebben gevraagd om tot een samenhangende aanpak te komen en deze 

onderzoeken eind 2017 worden afgerond; 

- het van belang is dat de GGD voor de provincie Utrecht net als in Gelderland in beeld 

brengt hoeveel woningen binnen 2 km van de geitenhouderijen zijn gelegen. 

Is van mening dat: 

- eerst de vervolgonderzoeken gereed dienen te zijn voordat we de geitenhouderijen weer 

ruimte geven om te groeien, omdat we dan inzicht hebben in de gevolgen van de groeiende 

geitenhouderij in de provincie op de volksgezondheid en in de mogelijke risicoreducerende 

maatregelen; 

- een periode van 6 maanden voor de sector geitenhouderij is te overzien; 

- de gezondheid van mensen altijd voor het economisch belang van de landbouwsector dient 

te gaan.  

Dragen het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht op: 

Om op korte termijn die maatregelen en besluiten te nemen die het nieuwvestigen, uitbreiden  en 
het omschakelen naar geitenhouderijen voorkomen voor een periode van tenminste  6 maanden  
totdat er meer duidelijkheid is uit de lopende  vervolgonderzoeken.  

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

Partij van de Arbeid    

 

Rob van Muilekom 


