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Geachte mevrouw Baudet, 

Hierbij reageert het college van GS op uw brief namens de werkgroep Partij voor de Dieren Utrechtse 
Heuvelrug van 2 februari 2021 inzake de ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming (Wnb) voor de wijziging 
van (de inrichting en dieraantallen van) het agrarisch bedrijf aan de Rijksstraatweg 1 te Leersum, door ons 
afgegeven op 17 december 2020. U verwijst in uw brief naar de zienswijze die u reeds heeft ingediend, samen 
met de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum, waarin u verzoekt de vergunning niet te verlenen. 

Uw brief bevat, samengevat, vier kernpunten waarom u meent dat de vergunning niet verleend zou moeten 
worden; het voorzorgsprincipe is onvoldoende toegepast, stikstofemissie schaadt Natura 2000-gebieden en 
Utrechtse Heuvelrug, de grond voor toekenning is ondeugdelijk en de vergunning is niet conform SKAL. 
Hieronder wordt puntsgewijs op uw kernpunten ingegaan. 

1. Het voorzorgsprincipe is onvoldoende toegepast met oog op gezondheidsrisico's voor omwonenden 
en inwoners. 

Reactie 

Het gaat hier om twee aparte regelingen, die ieder hun eigen uitwerking hebben en niet door elkaar gebruikt 
mogen worden. Op basis van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is het vanaf 11 juli 2018 niet 
toegestaan om het aantal geiten op een agrarisch bedrijf uit te breiden, om een nieuwe geitenhouderij te 
vestigen of om te schakelen van een bestaand agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij. De reden voor de 
geitenstop is dat uit gezondheidsonderzoek van het RIVM gebleken is dat rondom geitenhouderijen mensen 
een grotere kans hebben op longontsteking. Nog niet duidelijk is waardoor het verhoogde risico op 
gezondheidsklachten wordt veroorzaakt. Daar vindt momenteel (vervolg)onderzoek naar plaats. Zolang niet 
duidelijk is welke (bron)maatregelen genomen kunnen worden om het gezondheidsrisico in te perken, maken 
wij in Utrecht vanuit het voorzorgprincipe een 'pas op de plaats'. Met de geitenstop wordt voorkomen dat er 
nieuwe uitbreidingen plaatsvinden. Daarmee draagt het bij aan het voorzorgsprincipe. 

U bent van mening dat, uitgaande van het voorzorgsprincipe, de provincie de vergunning niet mag verlenen 
zolang er geen inzicht is in de mogelijk ernstige gezondheidsrisico's die omwonenden in de gemeente lopen. 
De geitenstop is alleen van toepassing op het zogenoemde ruimtelijke spoor (RO-spoor), wat gescheiden is van 
het Wnb-spoor. De volksgezondheid is geen onderdeel van het toetsingskader van de Wet natuurbescherming 
en de vergunningverlening procedures voor geitenhouderijen in het kader van de Wet natuurbescherming 
blijven dan ook ongewijzigd doorlopen. 
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Beiden hebben ook een ander doel (ruimtelijke kwaliteit volgens het RO-spoor versus beschermen natuur 
volgens het Wnb-spoor). Overigens is de geitenstop niet van toepassing op omgevingsvergunningen die vóór 
11 juli 2018 zijn verleend, wat in de onderhavige casus het geval is (omgevingsvergunning is reeds in 2017 
verleend). Op basis van de Wnb mogen we een vergunning alleen weigeren als er sprake is van een in de wet 
genoemde weigeringsgrond en moeten we een vergunning verlenen indien deze weigeringsgronden niet aan de 
orde zijn. Het weigeren van een aanvraag op gezondheidsaspecten strookt niet met het doel en de strekking 
van de Wnb. Het gebmik van een bevoegdheid met een ander doel dan waarvoor deze is verleend en daarmee 
weigeren op een andere grondslag is niet toegestaan (verbod op détoumement de pouvoir). 

2. De feitelijk aantoonbare toename van ammoniakuitstoot/stikstofdepositie schaadt kwetsbare Natura 
2000-gebieden en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug als geheel. 

Reactie 
De op 17 december jongstleden afgegeven (ontwerp) Wnb-vergunning betreft geen uitbreiding in dieraantallen. 
In de onderliggende vergunning zijn 1. 115 geiten vergund. In de afgegeven ontwerp beschikking worden 960 
geiten vergund waarbij de totale emissie afneemt van 1. 802, 63 kg ammoniak in de referentiesituatie naar 
1.646,63 ammoniak in de beoogde situatie. Overigens betreft deze casus een zogenaamde interne saldering; 
op basis van recente jurisprudentie van de Raad van State (ECLl:NL:RVS:2021 :71) is deze wijziging niet meer 
vergunningplichtig onder de Wnb. 

3. De grond voor het toekennen van de vergunning, "onomkeerbare significante investeringen", is 
ondeugdelijk. 

Reactie 
De vergunning is verleend omdat er geen weigeringsgrond is om de aanvraag te weigeren. Het toetsingskader 
is daarbij de Wnb gebiedsbescherming, waarbij door stikstofberekeningen is aangetoond dat er geen significant 
negatieve effecten op natuurwaarden van Natura 2000-gebieden zullen optreden. 

4. De vergunning zal worden verleend op basis van de situatie waarin de geiten in gesloten stallen 
gehouden zullen worden; echter, de aanvrager geeft aan te voldoen aan het biologisch keurmerk (SKAL 
certificaat) waarbij geiten te allen tijde naar buiten moeten kunnen. 

Reactie, Wij beoordelen de aanvraag op gegevens die door de initiatiefnemer zelf zijn ingediend. Op basis van 
die gegevens hebben wij de vergunning verleend. Als de beoogde situatie afwijkt van hetgeen wij vergund 
hebben, dan kan via toezicht en handhaving groene wetten de vergunninghouder gemaand worden de situatie 
aan te passen zodat dit in overeenstemming is met de vergunning. De overheid begeeft zich hierbij niet op het 
privaatrechtelijk domein. Skai is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in 
Nederland. 

Overzicht veehouderijbedrijven 
Voorts geeft u aan dat u een meerwaarde ziet als inwoners de beschikbaarheid krijgen over actuele en 
betrouwbare informatie over gevestigde geitenstallen in de provincie Utrecht. Gezien de gezondheidsrisico's 
van geitenhouderijen voor omwonenden binnen een straal van 2 kilometer. roept u ons op burgers actief te 
informeren over het aantal veehouderijen (waaronder geitenhouderijen) als ook het aantal gehouden dieren per 
veehouderij (waaronder het aantal dieren per geitenhouderij) in de provincie Utrecht. Voor actuele gegevens 
verwijzen wij u naar informatie die via officielebekendmakingen.nl en CBS 
htt s://o endata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80783ned/line?ts==1613907529708; filteren op regio en 
onderwerp) beschikbaar is. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Secretaris, . 
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 

bijlage: Beantwoording schriftelijke vragen gesteld door mevrouw H. Keller van de fractie PvdD betreffende 
"Uitbreiding geitenaantallen ondanks geiten stop" (d.d. 25-01-2021). 
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