Mededeling
PROVINCIE

FLEVOLAND

Onderwerp

Geitenstop
stop

toestemmingsregime Wet milieubeheer/Wabo en ondergrens geiten-

Kern mededeling:

Hierbij treft u aan de op schrift gestelde uitleg zoals door de gedeputeerde gegeven in de integrale statencommissie van 19 juni j l . over de aantallen geiten in relatie tot de vereiste toestemming en de ondergrens van 10 geiten voor de geitenstop.
Mededeling:

In de integrale statencommissie van 19 juni j l . is toegezegd de uitleg van de gedeputeerde over de aantallen geiten in relatie tot de vereiste toestemming Wet
milieubeheer (hierna Activiteitenbesluit)/Wabo en de ondergrens van 10 geiten
voor de geitenstop schriftelijk met uw staten te delen. Deze uitleg treft u hierbij
aan.
Schema vereiste toestemming
hobbymatig
aantal geiten en het beoogde doel relevant (over het algemeen ligt de
grens bij ongeveer 10 geiten)
<10 = geen melding Activiteitenbesluit, wel voldoen aan algemene
regels Activiteitenbesluit

bedrijfsmatig
aantal geiten en het beoogde doel relevant (over het algemeen ligt de
grens bij ongeveer 10 geiten)
10-51 = melding Activiteitenbesluit
en voldoen aan algemene regels
Activiteitenbesluit
51-2000 = omgevingsvergunning beperkte milieutoets Wabo
>2000 = omgevingsvergunning Wabo

Uit dit schema blijkt dat de regels die van toepassing zijn op het (hobby- en bedrijfsmatig) houden van geiten als gevolg van de geitenstop niet verandert.
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Ondergrens
Met de geitenstop is voor de ondergrens aansluiting gezocht bij het laagste aantal
geiten waarvoor een toestemming is vereist (zie melding in schema). Deze ondergrens wordt bovendien gehanteerd door meerdere provincies. Dit leidt niet tot
een wijziging in de geldende milieuregels.
Als de ondergrens naar 51 geiten gaat dan kunnen geitenhouderijen in deze categorie zich gewoon in Flevoland vestigen (geel gearceerd). Deze vallen dan niet
onder de geitenstop. Dit zorgt voor een aantrekkende werking van die geitenhouderijen uit andere provincies, hetgeen een waterbedeffect veroorzaakt. Het doel
van de geitenstop is juist het waterbedeffect te voorkomen.
Overig
Alleen de ondergrens is "gekopieerd" uit de geitenstops van andere provincies.
Voor het overige betreft de Flevolandse geitenstop maatwerk. Nieuvwestiging
wordt door alle provincies verboden. Uitbreiding door bestaande geitenhouderijen is maatwerk dat specifiek door Flevoland geboden wordt.
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