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 *2425417* 
 
Onderwerp 
Geitenstop - Vaststellen Omgevingsverordening en Omgevingsprogramma Flevo-
land Geitenhouderijen  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. Kennis te nemen van de Antwoordnota Ontwerp Eerste wijziging Omge-

vingsverordening Flevoland Geitenhouderijen en Ontwerp Eerste wijziging 
Omgevingsprogramma Flevoland Geitenhouderijen.  

2. De Eerste wijziging Omgevingsverordening Flevoland Geitenhouderijen 
(plan-ID NL.IMRO.9924.OVGeitenstop-VA01) en de Eerste wijziging Omge-
vingsprogramma Flevoland Geitenhouderijen (plan-ID NL.IMRO.9924.OP-
Geitenstop-VA01) vast te stellen.  

3. De geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening Flevoland (plan-
ID NL.IMRO.9924.GeconsOVFlevoland-GV01) en het Omgevingsprogramma 
Flevoland (plan-ID NL.IMRO.9924.GeconsOPFlevoland-GV01) vast te stel-
len tot en met de voorliggende wijziging voor geitenhouderijen. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen hoofdstuk 1 van de Programmabegroting, onder-
deel 1.1. Ruimtelijke Ontwikkeling. 

 
3. Eerdere behandeling  

Op 30 januari 2019 hebben uw Staten het voorbereidingsbesluit voor de gei-
tenstop vastgesteld (statenvoorstel #2368315).  
Gelet op de Wet ruimtelijke ordening moet het voorbereidingsbesluit binnen 
zes maanden zijn uitgewerkt in beleid en regelgeving van de provincie, resp. 
het Omgevingsprogramma Flevoland (Omgevingsprogramma) en de Omge-
vingsverordening Flevoland (Omgevingsverordening). In verband met deze 
termijn hebben uw Staten ermee ingestemd dat Gedeputeerde Staten de ont-
werpen voor het wijzigen van genoemde stukken vaststellen. 
Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden op 2 februari 2019. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Provinciale Staten zijn bevoegd om een ruimtelijke verordening vast te 
stellen. Deze ruimtelijke verordening is onderdeel van de Omgevings-
verordening Flevoland. De bevoegdheid tot het vaststellen van een 
structuurvisie ligt bij Provinciale Staten. De structuurvisie waarin het 
beleid voor geitenhouderijen wordt opgenomen, is het omgevingspro-
gramma. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Na vaststelling is de geitenstop onderdeel van provinciaal beleid en regelge-
ving. Nadat het RIVM-rapport over het vervolgonderzoek in 2021/2022 be-
schikbaar komt, kan worden bezien worden of de geitenstop aanpassing be-
hoeft. Tegen die tijd worden de Staten daarover geïnformeerd. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Op 12 maart 2019 hebben Gedeputeerde Staten de ontwerpen vastgesteld 
voor het wijzigen van het Omgevingsprogramma en de Omgevingsverordening 
in verband met de geitenstop. Uw Staten zijn hierover geïnformeerd (mede-
delingen #2385163 en #2391216).  
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De ontwerpen hebben ter inzage gelegen van 22 maart t/m 2 mei 2019. In deze periode zijn 
twee zienswijzen ingediend en heeft een informatieavond plaatsgevonden. Het verslag van de 
informatieavond is ter informatie bijgevoegd. De inspraakreacties zijn uitgewerkt en toegelicht 
in de door Gedeputeerde Staten vastgestelde antwoordnota. Dit heeft, tezamen met enkele re-
dactionele wijzigingen, geleid tot een beperkt aantal aanpassingen ten opzichte van de ontwer-
pen. 

 
7. Beoogd effect 

Alle mogelijkheden tot vestiging van geitenhouderijen, alsmede de uitbreiding van bestaande 
geitenhouderijen voorzover gelegen binnen een straal van twee kilometer van een woonkern, te 
verbieden. 
Na vaststelling en bekendmaking treden de Eerste wijziging Omgevingsverordening en Omge-
vingsprogramma Flevoland Geitenhouderijen op 1 augustus 2019 in werking. 

 
8. Argumenten 

1.1 De inspraakreacties waren constructief van aard. 
In de antwoordnota is ingegaan op de twee ontvangen inspraakreacties van LTO Noord en van 
een geitenhouderij. De ontwerpen voor de geitenstop zijn positief ontvangen door LTO Noord. 
Voor de geitenhouderij ligt dit genuanceerder. Gesteld kan worden dat de inspraakreactie van 
de geitenhouderij laat zien dat de geitenstop grote impact heeft. Zeker ook in relatie tot de 
maatschappelijke ophef rondom de Q-koorts epidemie in 2010. Juist in verband hiermee vraagt 
Caprihoeve aandacht om in de toekomst bij te dragen aan het verwerken van de uitkomsten van 
het RIVM-onderzoek in het provinciale beleid voor geitenhouderijen. Dit heeft ertoe geleid dat 
in de antwoordnota is benoemd dat de provincie de uitkomsten van het aanvullende RIVM-on-
derzoek met de stakeholders wil verwerken in het beleid omtrent geitenhouderijen. 
 
1.2 Een zienswijze geeft aanleiding tot een verduidelijking van de documenten. 
LTO Noord vraagt in haar zienswijze om aanpassing van de definitie van het begrip geitenhoude-
rij door de ondergrens van 10 geiten te verhogen naar 51 geiten. Dit past niet bij de aard van de 
geitenstop om op basis van het voorzorgprincipe nieuwvestiging van geitenhouderijen te voorko-
men en ontwikkelingsmogelijkheden van bepaalde bestaande geitenhouderijen te beperken. 
Naar aanleiding van dit verzoek is in de omgevingsverordening het begrip geitenhouderij en de 
toelichting daarbij tekstueel aangescherpt. 
Daarnaast zijn er nog enkele wijzigingen aangebracht in de documenten. Deze wijzigingen zijn 
van redactionele aard. Dit is uitgewerkt in de antwoordnota. 
 
2.1 Met de omgevingsverordening en het -programma wordt de geitenstop geëffectueerd. 
De Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma worden aangevuld met beleid en regels 
over geitenhouderijen. In de Omgevingsverordening zijn verboden opgenomen die ervoor zorgen 
dat er sprake is van een geitenstop voor nieuwvestiging van geitenhouderijen en voor uitbrei-
ding van geitenhouderijen die gelegen zijn binnen een straal van twee kilometer van een woon-
kern. Voor de definitie van woonkern is aangesloten bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Om duidelijk te maken hoever de geitenstop reikt, is een definitie van bestaande geitenhouderij 
opgenomen. Deze definitie beschrijft de legaal geldende situatie op de peildatum 2 februari 
2019. Deze legale bestaande geitenhouderijen buiten een straal van twee kilometer van een 
woonkern mogen uitbreiden, uiteraard mits de uitbreiding voldoet aan een goede ruimtelijke 
ordening (en daarmee juridisch planologisch inpasbaar) en voor de uitbreiding een omgevings-
vergunning kan worden verleend. 
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2.2 De geitenstop geldt in afwachting van uitkomsten landelijke onderzoek naar het oorzakelijk 
verband. 
Het Rijk heeft opdracht gegeven voor onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) en het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit van Utrecht 
(IRAS). De verwachting is dat de uitkomsten van dit onderzoek over ongeveer drie jaar (2022) 
beschikbaar komen. 
Mogelijk leidt dit vervolgonderzoek naar het verband tussen geitenhouderijen en een groter 
aantal longontstekingen voor omwonenden tot nieuwe Inzichten. Indien uit dit landelijk onder-
zoek oorzaken van de ziektelast door geitenhouderijen blijken en er zicht is op oplossingsge-
richte maatregelen, wordt de noodzaak van de regels opnieuw afgewogen. 
 
2.3 De termijn voor het aanpassen van bestemmingsplannen wordt verlengd tot 1 januari 2024. 
De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat bestemmingsplannen binnen één jaar moeten zijn 
aangepast aan de provinciale omgevingsverordening. Aangezien naar verwachting de onder-
zoeksgegevens van het RIVM eerst in eind 2021 /2022 beschikbaar komen is er aanleiding om  
deze termijn van één jaar te verlengen tot 1 januari 2024. Deze verlenging van de termijn is ge-
regeld in artikel 16.4, derde lid, van de omgevingsverordening 

 
3.1 Dit bevordert de inzichtelijkheid van beleid en regelgeving. 
Provinciaal beleid en regelgeving worden met enige regelmaat gewijzigd en aangevuld. Een  
geconsolideerde versie van de omgevingsverordening en het omgevingsprogramma is dienstver-
lenend en transparant. Burgers, bedrijven en andere gebruikers hebben daarmee altijd een in-
tegraal en actueel overzicht in één document.  
 
3.2 In de geconsolideerde versies kunnen meerdere wijzigingen worden opgenomen. 
Tot en met 10 juli 2019 vastgesteld beleid en regelgeving dat de omgevingsverordening en het 
omgevingsprogramma wijzigt, worden na besluitvorming verwerkt in de geconsolideerde versie 
van de omgevingsverordening en het omgevingsprogramma. Op dit moment lopen er naast de 
geitenstop twee procedures bij Gedeputeerde Staten voor het wijzigen van de omgevingsveror-
dening, te weten de wijziging voor Wezenlijke kenmerken en waarden NNN èn voor Windplan 
groen. Hierover zijn uw Staten separaat geïnformeerd.  
In het geval deze wijzigingen vòòr 10 juli 2019 worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten, 
worden deze in juli 2019 meegenomen in de geconsolideerde versie van de omgevingsverorde-
ning. De beide geconsolideerde versies worden op www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd. Dit 
gebeurt gelijk met of kort na de publicatie van de vastgestelde documenten.  
 

9. Kanttekeningen 
Geen. 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Wijzigingsdocument omgevingsverordening geitenhouderijen 2426715 Bijgevoegd 

Wijzigingsdocument omgevingsprogramma geitenhouderijen 2426714 Bijgevoegd 

Eerste wijziging Omgevingsverordening Flevoland Geitenhouderijen (planID 

NL.IMRO.9924.OVGeitenstop-VA01) 

2428171 

https://www.ruimtelijkeplan-
nen.nl/vie-
wer/#!/idn/NL.IMRO.9924.OVGei-
tenstop-VA01 

Bijgevoegd 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.9924.OVGeitenstop-VA01
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.9924.OVGeitenstop-VA01
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.9924.OVGeitenstop-VA01
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.9924.OVGeitenstop-VA01
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Eerste wijziging Omgevingsprogramma Flevoland Geitenhouderijen (planID 

NL.IMRO.9924.OPGeitenstop-VA01 

2428169 

https://www.ruimtelijkeplan-
nen.nl/vie-
wer/#!/idn/NL.IMRO.9924.OPGei-
tenstop-VA01 

Bijgevoegd 

 

Provinciaal Blad 2428067 Bijgevoegd 

Antwoordnota 2423647 Bijgevoegd      

Zienswijze LTO Noord 2418169 Bijgevoegd 

Zienswijze Caprihoeve Lelystad 2420490 Bijgevoegd 

Verslag informatieavond 4 april 2019 2410065 Bijgevoegd 

   

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.9924.OPGeitenstop-VA01
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.9924.OPGeitenstop-VA01
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.9924.OPGeitenstop-VA01
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.9924.OPGeitenstop-VA01
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