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Schriftelijke reactie
In de raadsvergadering van 3 juni 2021 zijn in het kader van het agendapunt 9. Voorbereidingsbesluit
Geitenhouderij twee zaken toegezegd. In deze schriftelijke reactie behandelen wij het tweede onderdeel.
Op het eerste onderdeel (organiseren informatieavond) komen wij op een later moment terug.
Gevraagd is of er nog steeds de mogelijkheid bestaat om een nieuwe vergunningprocedure te doorlopen
ondanks het voorbereidingsbesluit. Voor de bestaande lopende aanvragen is reeds aangegeven dat deze niet
worden geraakt door het voorbereidingsbesluit in het ruimtelijke spoor.
Antwoord op de vraag is dat deze mogelijkheid er nog steeds in theorie is voor nieuwe (dus niet de
lopende) aanvragen ingekomen na het door u genomen voorbereidingsbesluit. Hierbij wordt benadrukt dat
het om een theoretische mogelijkheid gaat omdat er zorgvuldig onderbouwd zal moeten worden waarom in
dat specifieke geval het voorbereidingsbesluit niet zou moeten gelden. Dat is juridisch erg ingewikkeld
want het voorbereidingsbesluit is er bewust gekomen en dat geldt ruimtelijk gezien voor alle nieuwe
gevallen. Willekeur is niet wenselijk. Dat wil echter niet zeggen dat het onmogelijk is. Er zal dan
bijvoorbeeld een nieuw (postzegel)bestemmingsplan gemaakt moeten worden danwel een grote afwijking
(projectbesluit) op het bestemmingsplan. Concluderend is het antwoord dat het feitelijk weliswaar
mogelijk is om een nieuwe aanvraag voor geiten te faciliteren (ondanks het voorbereidingsbesluit), maar
dat het juridisch onderbouwen erg ingewikkeld en bijna onmogelijk is waardoor het in onze ogen
voornamelijk een theoretische mogelijkheid is.
Lopende aanvragen geitenhouderijen
Aanvullend op ons antwoord hierboven, willen wij u informeren over lopende aanvragen inzake
geitenhouderijen en het voorbereidingsbesluit. Zoals u is medegedeeld worden de lopende aanvragen voor
geiten niet geraakt door de komst van het voorbereidingsbesluit. Dit betekent dat in het zogenaamde
ruimtelijke spoor er getoetst wordt aan het bestemmingsplan (en niet aan het voorbereidingsbesluit). Bij
nieuwe aanvragen mag alleen getoetst worden aan het voorbereidingsbesluit (en dus niet meer aan het
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bestemmingsplan).
Naast dit ruimtelijke spoor is er ook een milieuspoor. De toetsing aan de milieuwetgeving. Het
voorbereidingsbesluit staat hier los van. Bij deze toetsing in het milieuspoor maakt het zogenaamde
voorzorgsbeginsel ook onderdeel uit van de toetsing. Deze beoordeling ziet dan met name op de vraag of er
door de beoogde bedrijfsontwikkeling belangrijke nadelige effecten op het milieu (waaronder begrepen
volksgezondheid) zijn te verwachten. Indien er voor een specifieke lopende aanvraag indicaties zijn dat
hiervan sprake is, dan zal er in de regel een milieueffectrapport worden gevraagd. Hierin moet dan worden
onderbouwd welke effecten er kunnen zijn en op welke wijze er maatregelen worden genomen om de
effecten op het milieu te voorkomen (danwel te verminderen). Dit alles om er zeker van te zijn
dat er geen risico voor het milieu (en dus de volksgezondheid) aanwezig is door de omschakeling naar een
geitenhouderij.
Dus naast het ruimtelijke spoor (bestemmingsplan/voorbereidingsbesluit) loopt er bij elke aanvraag voor
geiten ook een milieuspoor waar het voorzorgsbeginsel ertoe kan leiden dat er vooralsnog geen
medewerking aan de aanvraag kan worden verleend. Deze mogelijke (voorlopige) weigering om
medewerking te verlenen is dan niet gelegen in het voorbereidingsbesluit, maar in het voorzorgsbeginsel in
het milieuspoor. Hierbij laten wij ons adviseren door zowel de GGD alswel de FUMO en houden wij de
jurisprudentie over dit actuele onderwerp in de gaten.
Voor de genoemde lopende aanvragen voor geitenhouderijen geldt dat wij het voorzorgsbeginsel in het
milieuspoor op dezelfde wijze hanteren als dat wij dit deden in de periode voordat het
voorbereidingsbesluit geitenstop aanwezig was. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de specifieke
omstandigheden van het geval (bijvoorbeeld afstanden tot woonbebouwing), de ontvangen adviezen en de
aangeleverde aanmeldnotitie MER.
Voor de lopende aanvraag in Raerd hebben wij op basis van de omstandigheden van het geval op 13 juli
2021 besloten om geen MER te verplichten (en daarmee dus de gevraagde vergunning te verlenen). De
overige drie lopende aanvragen zijn op dit moment nog niet besluitrijp (niet alle adviezen zijn binnen).
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