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1. Samenvatting
Voorgesteld wordt om een facetbestemmingsplan en een facetbeheersverordening vast te
stellen om de uitbreiding, omschakeling en vesting van geitenhouderijen tegen te gaan.
Aanleiding hiervoor zijn onderzoeken waarin wordt aangegeven dat omwonenden van
geitenhouderijen een grotere kans hebben op longontsteking. Het is nog onduidelijk wat
hiervan de oorzaak is. Verder onderzoek is daarom noodzakelijk. In mei van dit jaar heeft
uw raad een voorbereidingsbesluit genomen met als doel uitbreiding, omschakeling en
nieuwvesting van geitenhouderijen tegen te gaan.
In vervolg op het door u genomen voorbereidingsbesluit, is een ontwerpbestemmingsplan
opgesteld waarin een verbod op uitbreiding en nieuwvestiging van geitenhouderijen is
opgenomen.
Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn een drietal zienswijzen
ingediend.
Naar aanleiding van de zienswijzen stellen wij u voor om het ontwerpbestemmingsplan
enigszins aan te passen in die zin dat het bevoegd gezag kan afwijken van het verbod
indien uit onderzoek in voldoende mate is gebleken dat gezondheidsrisico’s voor
omwonenden zijn uit te sluiten. Deze tekst zal ook in de facetbeheersverordening worden
opgenomen. Voor het overige wordt voorgesteld de zienswijzen ongegrond te verklaren en
het bestemmingsplan en de beheersverordening vast te stellen.
2. Gevraagd of voorgesteld besluit
De zienswijzen ongegrond te verklaren met dien verstande dat de formulering m.b.t.
de afwijkingsmogelijkheid enigszins wordt aangepast waardoor er meer ruimte
ontstaat voor het verlenen van de omgevingsvergunning;
De Nota zienswijzen ‘Facetregeling geitenhouderijen’ vast te stellen;
Het facetbestemmingsplan Geitenhouderijen (ontwerp) gewijzigd vast te stellen;
De beheersverordening ‘Facetregeling Geitenhouderijen’ vast te stellen.
3. Inleiding
3.1 Aanleiding
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Facetregeling geitenhouderijen’ heeft van 9 juli tot en met 27
augustus 2020 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er een drietal brieven met
zienswijzen binnen gekomen. Alle zienswijzen zijn binnen de bovengenoemde termijn
ingekomen en zijn daarom ontvankelijk. De zienswijzen en de reactie op de zienswijzen zijn
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weergegeven in de ‘Nota zienswijzen Facetregeling geitenhouderijen. Kortheidshalve wordt
hiernaar verwezen. Deze nota maakt integraal onderdeel uit van dit voorstel en het besluit.
Naar aanleiding van de zienswijzen is van de GGD-Groningen een reactie gevraagd ten
aanzien van de regeling en de ingediende zienswijzen. In de reactie op de zienswijzen
wordt daar naar verwezen.
Facet-beheersverordening in relatie tot het facetbestemmingsplan.
Voor de facetbeheersverordening gelden geen mogelijkheden voor het indienen van
zienswijzen en beroep op de Raad van State. De afwegingen die in deze Nota zienswijzen
worden gemaakt, worden echter op gelijke wijze gedaan ten aanzien van de vast te stellen
beheersverordening zodat er voor de hele gemeente dezelfde afwegingen
(beschermings)regelingen zullen gelden.
Conclusie ten aanzien van de ingediende zienswijzen.
De zienswijzen van reclamanten ten aanzien van de onrechtmatigheid of onzorgvuldigheid
van het besluit worden niet gedeeld in de zin dat het besluit tot vaststelling niet zou kunnen
worden genomen. Wel kan deels worden tegemoetgekomen aan de ingediende zienswijzen
door de formulering van de afwijkingsbevoegdheid aan te passen waardoor er meer ruimte
ontstaat voor het verlenen van de omgevingsvergunning.
Zolang er geen nadere duidelijkheid bestaat op grond van landelijk onderzoek over het
risico op longontsteking, ligt het voor de hand om in ieder geval ook het advies van een
onafhankelijke gezondheidsdeskundige – meest voor de hand liggend is de GGD - te
betrekken bij de besluitvorming over de te verlenen omgevingsvergunning.
In het ontwerp-bestemmingsplan staat de volgende regeling:
4.2 Omgevingsvergunning voor het afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan van het verbod in lid 4.1, eerste sublid, afwijken met een
omgevingsvergunning indien uit onderzoek onomstotelijk is bewezen dat er geen effecten
voor de gezondheid van omwonenden zijn.
Voorgesteld wordt om dit als volgt aan te passen:
a. ‘Het bevoegd gezag kan van het verbod in lid 4.1, eerste sublid, afwijken met een
omgevingsvergunning indien uit onderzoek in voldoende mate is gebleken dat
gezondheidsrisico’s voor de gezondheid van personen die verblijven in nabijgelegen
functies, zijn uit te sluiten.
b. Het bevoegd gezag betrekt bij het al dan niet verlenen van de vergunning ieder geval:
De afstand van de geitenhouderij tot bestaande of geprojecteerde woonfuncties of
andere gevoelige verblijffuncties;
een advies van de GGD of andere onafhankelijke deskundige zo lang er geen
algemene nieuwe inzichten zijn.’
De Nota van zienswijzen zal tevens deel uitmaken van de toelichting op het facetbestemmingsplan (en de facetbeheersverordening).
Daarnaast wordt voorgesteld om nog enkele aanpassingen in de toelichting aan te brengen
ter verduidelijking en onderbouwing van het besluit.
Handhaving
Ten slotte nog een opmerking met betrekking tot de handhaving van de regeling. Als er
nieuwe geiten worden geboren op geitenhouderijen die niet als doel hebben om te fokken of
als er vanwege een geboorteoverschot tijdelijk meer geiten aanwezig zijn op een bestaande
fokkerij, dan is het de vraag hoe in het kader van de handhaving hiermee moet worden
omgegaan. Echter, het aantal geiten per bestaand bedrijf wordt afgemeten aan de hand van
de jaartellingen en gedane meldingen of verleende vergunningen geldend op het moment
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van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan (zie artikel 4.1 lid 3). Dit soort
frictieoverschotten zal niet als overtreding van het verbod worden gezien.
3.2 Bevoegdheid raad
De gemeenteraad is op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) bevoegd het
bestemmingsplan en de beheersverordening vast te stellen.
4. Beoogd resultaat (of effect)
Beoogd wordt om de uitbreiding, omschakeling en vestiging van geitenhouderijen tegen te
gaan, tenzij in voldoende mate is gebleken dat gezondheidsrisico’s zijn uitgesloten.
5. Argumenten/motivering
Studies hebben uitgewezen dat in een gebied rondom een geitenhouderij een verhoogde
kans op longontsteking is. De oorzaak hiervoor is niet bekend. Dit wordt nog verder
onderzocht. Eventuele risico’s voor de gezondheid voor omwonenden van veehouderijen
moeten in het kader van een goede ruimtelijke ordening worden meegewogen bij het
opstellen van ruimtelijke plannen. De huidige bestemmingsplannen bevatten geen regeling
speciaal voor de gezondheid rondom geitenhouderijen.
6. Financiële aspecten en wijze van dekking
Er zijn geen financiële consequenties aan de vaststelling van de beheersverordening en het
bestemmingsplan verbonden.
7. Inbreng belanghebbenden
Belanghebbende hebben de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen tegen het
ontwerpbestemmingsplan.
8. Vervolgtraject
8.1 Uitvoering
De gemeente zal de regeling in het bestemmingsplan en de beheersverordening
handhaven.
8.2 Tijdspad
Na vaststelling van het bestemmingsplan, is beroep mogelijk bij de Raad van State.
Wanneer geen beroep wordt ingesteld is het plan een dag na het einde van de
terinzagelegging van het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
onherroepelijk.
Tegen de beheersverordening is geen beroep mogelijk.
8.3 Communicatie
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 9 juli 2020 tot en met 27
augustus 2020.

Bijlage(n):
Facetbestemmingsplan met wijzigingen geel gemarkeerd
Beheersverordening met wijzigingen geel gemarkeerd
3 zienswijzen
Nota Zienswijzen facetregeling geitenhouderijen

Winsum, 6 oktober 2020
Pagina 3/4

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,
Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding

Pagina 4/4

