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Openbaar

Zaaknummer Nummer Hoofdzaak
123359

onderwerp Verzoek Minister van LNV om te overwegen een moratorium voor 
nieuwvestiging en uitbreiding geitenhouderij in Zeeland in te 
voeren (zogenaamde geitenstop).

voorgesteld besluit De Minister van LNV door middel van bijgaande concept-brief te 
berichten dat en waarom Provinciale Staten op 11 november 
2021 gemotiveerd hebben besloten geen geitenstop in te stellen.

begrotingswijziging vervaardigen? Nee

aanleiding Een aantal provincies heeft een geitenstop ingevoerd, als 
voorzorgprincipe in verband met het aspect volksgezondheid. 
Een viertal provincies heeft dat niet gedaan, waaronder Zeeland. 
De minister geeft de provincie in overweging dit alsnog te doen.

De provinciale omgevingsverordening zou de plaats moeten zijn 
om een moratorium in te stellen.

portefeuillehouder - portefeuille De Bat- Landbouw
Van der Velde- Ruimte

behandeld door:
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Overwegingen en advies
Provinciale Staten hebben recent op 11 november 2021 besloten geen geitenstop in te 
stellen. Dit is aan de orde geweest middels een zienswijze ingebracht door Tholen tegen de 
ontwerpverordening en een motie van de Partij voor de dieren. De brief van de minister 
bevatten geen nadere argumenten die niet reeds bekend waren op 11 november 2021. Ook 
de stand van zaken over de onderzoeken naar het aspect volksgezondheid waren bekend.
Zeeland heeft geen gebieden met een grootschalige concentratie van (intensieve) 
veehouderijbedrijven, zoals een aantal andere provincies.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
n.v.t.

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
n.v.t.

Consequenties besluit
geen

Financiële consequenties
n.v.t.

Juridische consequenties
n.v.t.

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing
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Verzonden

Middelburg, 28 februari 2022

Geachte 

In uw brief van 22 februari 2022 informeerde u ons over de stand van zaken van het 
onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III. Ook vraagt u 
ons te overwegen een moratorium in te voeren  voor de uitbreiding en/of nieuwvestiging van 
geitenhouderijen. 

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de stand van zaken van dit 
onderzoeksprogramma.

Door middel van deze brief informeren wij u over het besluit dat door Provinciale Staten is 
genomen over een eventueel moratorium.
11 november 2021 hebben Provinciale Staten van Zeeland de Zeeuwse Omgevingsvisie 
vastgesteld. Daarbij is de mogelijke invoering van het door u in overweging gegeven 
moratorium aan de orde geweest. Dit mede naar aanleiding van de in voorbereiding zijnde 
omgevingsverordening.
Provinciale Staten hebben besloten om niet over te gaan tot het instellen van een 
moratorium. Uw voornoemde onderzoeksprogramma is daarbij aan de orde geweest. 

Onze provincie kent  geen gebieden met een grootschalige concentratie van (intensieve) 
veehouderijbedrijven zoals in sommige andere provincies. Alles overwegende hebben 
Provinciale Staten besloten wederom in te zetten op  grondgebonden landbouw, ook voor de 
veehouderij. Sinds tientallen jaren heeft onze provincie een zeer restrictief beleid voor 
nieuwvestiging en omschakeling naar intensieve veehouderij. Gemeenten hebben dit 
doorvertaald in hun bestemmingsplannen. Om die reden is een grootschalige ontwikkeling 
van intensieve veehouderij inclusief geitenhouderij niet mogelijk. Dat dit beleid effectief is  kan 
worden afgeleid uit het gegeven dat het aantal geiten in Zeeland slechts circa 0,8% van 
het  landelijk aantal geiten bedraagt. 

Voor wat betreft het  aspect volksgezondheid  kunnen de gemeenten in een concreet geval 
een advies van de GGD vragen en bij de besluitvorming betrekken. Ook landelijke 
ontwikkelingen zoals lopend onderzoek door het RIVM zijn hierbij van belang. Dit hebben 
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wij  ook via de antwoordnota bij de ontwerp verordening onder de aandacht van de Zeeuwse 
gemeenten gebracht. 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.



Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v. de voorzitter

Onderwerp
Informeren over onderzoek Veehouderij en 
Gezondheid Omwonenden ( VGO) III

Zaaknummer
122564

Behandeld door Verzonden

Middelburg, 7 maart 2022

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u een afschrift van onze brief aan de Minister van LNV, waarin de minister onze 
provincie in overweging geeft een moratorium voor geitenhouderij in te stellen.
In uw vergadering in november 2021 is besloten geen moratorium in te stellen. Dit besluit en de 
overwegingen daartoe zijn in onze brief aan de minister aangegeven.

We gaan er vanuit u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:
1. brief aan LNV

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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