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Ontwerp Eerste wijziging Omgevingsverordening en Omgevingsprogramma Flevoland
Geitenhouderijen

Geachte leden van Provinciale Staten,
LTO Noord heeft kennisgenomen van de ontwerpwijziging van de Omgevingsverordening met betrekking tot het
verbod op nieuwvestiging, en het verbod op uitbreiding (voor zover gelegen binnen 2 kilometer van een woonkern)
van geitenhouderijen. Mede namens de betrokken geitenhouders in Flevoland geeft deze ontwerpwijziging ons
aanleiding tot het kenbaar maken van de volgende zienswijze.
Het besluit om de nieuwvestiging alsmede de ontwikkeling van de bestaande geitenhouderij (gelegen binnen
2 kilometer van een woonkern) in Flevoland stop te zetten heeft ons ven-ast. Ondanks dat spreken wij onze
waardering uit voor de wijze waarop de provincie Flevoland, na het nemen van het voorbereidingsbesluit, het
contact met LTO Noord en de betrokken ondernemers heeft onderhouden. We hopen van harte dat uit het
vervolgonderzoek blijkt dat van gezondheidsrisico's voor omwonenden rond geitenhouderijen geen sprake is.
Tot die tijd verzoeken wij u binnen de context van dit besluit de ontwikkelingsmogelijkheden van de bestaande
geitenhouderijen in Flevoland te waarborgen.
Zoals al eerder venneld, is er veel onbegrip bij geitenhouders ten aanzien van de geitenstop in de provincie
Flevoland. Wanneer je Flevoland vergelijkt met de provincie waar het onderzoek van de RIVM is uitgevoerd
(Noord-Brabant) zijn er grote verschillen. Flevoland is een provincie waar relatief weinig geitenhouderijen gevestigd
zijn en waar relatief grote afstanden zijn tussen de geitenbedrijven en de woonkernen. Voor de geitenhouderijsector had het passender geweest wanneer er samen met de provincie en de keten gekeken wordt naar de
mogelijkheden. In de nieuwe visie van landbouwminister Schouten wordt volop ingezet op kringlooplandbouw.
In Flevoland is dit nog niet geheel mogelijk door een groot tekort aan dierlijke mest. Door het niet mogelijk maken
van nieuwe geitenbedrijven in Flevoland zal de vraag naar dierlijke mest alleen maar groter worden. De geitenstop
staat hiermee in onze ogen haaks op de visie van minister Schouten ten aanzien van kringlooplandbouw
Het besluit om te komen tot een 'geitenstop' in Flevoland is gebaseerd op de conclusie van het onderzoek
'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)'. Hoewel de regio/context van dit onderzoek niet vergelijkbaar is
met de situatie van de geitenhouderij in Flevoland, heeft de provincie desondanks besloten om op basis van het
voorzorgsbeginsel voor de volksgezondheid de nieuwvestiging van geitenhouderij te stoppen. De 'geitenstop' geldt
totdat blijkt dat van gezondheidsrisico's voor omwonenden van geitenbedrijven geen sprake is. Dit laatste moet
duidelijk worden uit vervolgonderzoek waarvan de resultaten medio 2021 bekend worden. Het voorgaande
betekent dat nieuw vestigen van geitenhouderijen en uitbreiden van bedrijven gelegen binnen 2 kilometer van een
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dorpskern in Flevoland tot tenminste 2021 niet mogelijk is. Graag zien wij dat de beperkingen voor de
geitenhouders weggenomen worden zodra uit de resultaten blijkt dat er geen gevolgen zijn voor de gezondheid
van omwonenden.
Graag zien wij in de Omgevingsverordening de volgende wijziging opgenomen:
Aantal geiten op een bedrijf
Op dit moment is in de ontwerpverordening Geitenhouderij opgenomen dat een bedrijf van minimaal 10 geiten
onder de nieuwe regels valt. Echter is het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een geitenbedrijf pas
nodig bij een minimaal aantal geiten van 51. Wanneer een bedrijf minder dan 51 geiten heeft valt dit onder de
categorie ontheffing. Zoals het nu opgeschreven staat in de ontwerpverordening moeten geitenhouders met minder
dan 51 geiten straks wel voldoen aan de nieuwe regels maar hebben zij hier geen omgevingsvergunning voor
nodig. Wij willen de provincie vragen in de ontwerpverordening het minimaal aantal geiten aan te passen van
10 naar 51 geiten.
Wij zijn altijd bereid om deze reactie mondeling toe te lichten.
Hoogachtend,

Andries Middag
Manager LTO Noord West-Nederiand
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