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Onderwerp
Paraplubestemmingsplan 'Geitenhouderijen 2020'.
Besluit
1. In te stemmen met de reactie op de ingediende zienswijzen.
2. Het paraplubestemmingsplan ‘Geitenhouderijen 2020’ (identificatienummer NL.IMRO.1950.BP2002vs01) vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Samenvatting
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen een grotere kans hebben op
longontsteking.
Uit voorzorg voor mogelijke risico’s voor de gezondheid heeft u op 10 juli 2019 een voorbereidingsbesluit
genomen en daarmee verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het paraplubestemmingsplan
‘Geitenhouderijen 2020’ is daar een vervolg op.
Relatie met Programmabegroting/beleid
Het bestemmingsplan is een vervolg op het voorbereidingsbesluit dat u op 10 juli 2019 heeft genomen.
Motivering / alternatieven
Uit meerdere onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, waaronder het rapport
‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’, blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen een grotere kans
hebben op longontsteking. Vervolgonderzoek naar de mogelijke causaliteit wordt naar verwachting in 2021
afgerond.
Uit voorzorg voor mogelijke risico’s voor de gezondheid heeft u op 10 juli 2020 een voorbereidingsbesluit
(geitenstop) genomen en daarmee verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gehele
grondgebied van de gemeente Westerwolde. Zie voor dit voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende
stukken: https://www.westerwolde.nl/vergaderingen/20190710/raadsvergadering.
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Het paraplubestemmingsplan ‘Geitenhouderijen 2020’ is een vervolg op dit voorbereidingsbesluit en voorziet
in een aanvulling van de gebruiksregels van alle agrarische bestemmingen in de bestemmingsplannen van
de gemeente Westerwolde. Het betreft de volgende aanvulling:
1. de vestiging en uitbreiding van de oppervlakte dierenverblijf ten behoeve van het houden van geiten is
verboden, indien deze ziet op het houden van tenminste tien geiten per inrichting;
2. het uitbreiden van het aantal geiten alsmede de omschakeling naar een geitenhouderij is verboden
indien de uitbreiding of omschakeling ziet op het houden van ten minste tien geiten per inrichting.
Dit verbod is niet van toepassing op het verlenen en gebruik maken van een omgevingsvergunning voor het
oprichten van nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen of het aanwenden van bestaande bedrijfsgebouwen of
het uitbreiden van bestaande gebouwen die leidt tot een grotere staloppervlakte dan de bestaande
stalvloeroppervlakte, indien deze omgevingsvergunning:
1. noodzakelijk is om tegemoet te komen aan aangescherpte wettelijke eisen op het gebied van milieu, of;
2. ertoe strekt om het welzijn van de te houden dieren te vergroten door de netto voor het dier beschikbare
leefruimte te vergroten;
mits het aantal dieren zoals is vergund niet toeneemt.
De overige regels van de betreffende bestemmingsplannen blijven onverminderd van kracht.
Zienswijzen / wijziging bestemmingsplan
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Deze geven aanleiding om het
bestemmingsplan te wijzigen door een nieuw lid aan artikel 3 van de planregels toe te voegen. De tekst van
dit artikellid luidt als volgt:
3.2 Omgevingsvergunning voor het afwijken van de gebruiksregels
a. Het bevoegd gezag kan van het verbod in lid 3.1.1 afwijken met een omgevingsvergunning indien uit
onderzoek in voldoende mate is gebleken dat risico’s voor de gezondheid van personen die verblijven in
nabij gelegen functies zijn uit te sluiten;
b. Het bevoegd gezag betrekt bij het al dan niet verlenen van de vergunning in ieder geval:
1. de afstand van de geitenhouderij tot bestaande of geprojecteerde woonfuncties of andere gevoelige
verblijffuncties;
2. een advies van de GGD of andere onafhankelijke deskundige zolang er geen algemene nieuwe inzichten
zijn.
Exploitatieplan
Met het bestemmingsplan worden geen bouwplannen mogelijk gemaakt. Op grond van de Wet ruimtelijke
ordening is daarom geen exploitatieplan nodig. U dient dit wel expliciet te besluiten.
Financiën
N.v.t.
Aanpak / uitvoering
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. Diegenen die
zienswijzen hebben ingediend, kunnen tegen het bestemmingsplan beroep instellen bij de Raad van State.
Een ieder kan beroep instellen tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Wedde, 20 oktober 2020
Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

H. Scheper,
gemeentesecretaris

J.W. Velema,
burgemeester
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No. 12.
De raad van de gemeente Westerwolde;
op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 oktober 2020, no. Z/19/089508/D-313233, afdeling
Ruimte;
gelet op artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening;

besluit:

1.
2.
3.

In te stemmen met de reactie op de ingediende zienswijzen.
Het paraplubestemmingsplan ‘Geitenhouderijen 2020’ (identificatienummer NL.IMRO.1950.BP2002vs01) vast te stellen.
Geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare
vergadering van 9 december 2020.
De raad voornoemd,

raadsgriffier

voorzitter
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