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Op 30 augustus hebben we als provinciale staten een voorbereidingsbesluit genomen om het 

oprichten, uitbreiden en omschakelen naar geiten tijdelijk te verbieden. Een rigoureus besluit 

met een serieuze aanleiding. Onderzoek in Brabant heeft aangetoond dat er een verhoogde 

kans op longontsteking is in een straal van 2 km rondom veehouderijen.  

 

Nu zijn we 4 maanden verder. De aanvankelijke haast die nodig was bracht ruimte om verder 

te kijken. We hebben dat allemaal gedaan als statenleden. Ik ben bij een kleinschalige 

geitenhouderij geweest in Winterswijk. Een bedrijf met oog voor de omgeving en de 

samenleving, met bijna 150 geiten en een camping, kaasmakerij en winkel. Hier werkt een 

meisje dat normaal gesproken een afstand tot de arbeidsmarkt zou hebben, maar hier is ze 

helemaal op haar plek. De Brömmels, ga vooral eens kijken.  

 

Vorige week nog waren we bij een opfokbedrijf dat graag wil groeien.  

 

We hebben een mooie groeiende bedrijfstak gezien waarvoor onze standstill lastig wordt.  

 

Aan de andere kant zijn er de omwonenden, die bang zijn. Er is geen duidelijk gezicht op te 

plakken, in heel Gelderland zijn geitenhouders, er zijn weinig plekken die niet binnen 2km 

van deze mooie dieren liggen. Dit is onderbelicht gebleven de afgelopen maanden. Er is geen 

patiëntenvereniging voor longontstekingpatiënten, er is geen belangenvereniging zoals er wel 

was bij de Q-koorts.  

 

Op 30 augustus namen we de keuze om deze mensen te helpen, meer duidelijkheid te bieden 

door onderzoek in Gelderland op te starten en tot die tijd geen nieuwe geiten toe te staan.  

 

Voorzitter, er is niets veranderd. De oorzaak van de verhoogde kans op longontsteking is nog 

niet bekend en ook de maatregelen die genomen kunnen worden om de risico’s te beheersen 

ook niet. De politiek is er om wetenschappelijk onderzoek te vertalen in beleid. Nieuw 

onderzoek kan tot andere conclusies leiden.   

 

Daarom zal de PvdA geen amendementen steunen die een verruiming betekenen van de 

horizonbepaling zoals we die opnemen in onze verordening.  

 

We hebben oog voor de moeilijke periode waarin de geitensector terecht gaat komen, daarom 

bieden we alle mogelijkheden tot het doen van onderzoek en werken we met plezier mee met 

het terugnemen het verbod als er goede maatregelen genomen zijn of als blijkt dat de oorzaak 

niet bij de geitenhouderijen ligt. Daarom zijn we ook blij met de keuze voor een 

horizonbepaling i.p.v. het verbod opnemen in de gemeentelijke bestemmingsplannen.  

 

De keuze die het college ons voorgelegd heeft op 30 augustus is geen makkelijke keuze 

geweest en ook dit vervolg is moeilijk. Het vergt moed om te kiezen voor volksgezondheid. 

Dank u wel daarvoor.  

 


