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wethouder G. Dijkstra-Jacobi
Bestemmi ngsplan Ge itenhouderijen

. Voorgesteldbesluit
1. Hetbestemmingsplan Geitenhouderijen metidentificatienummer

NL. I MRO.r969. BPFACEgeite n-VAor on gewijzigd vast te ste I I e n;
2. Vasttestellendatvoorditbestemmingsplandevolgendeondergrondisgebruikt:

basisregistratie grootschaligetopografie (BGT) (z ozt-o4-zz), basisregistratie kadaster
(BRK) (zozr -o4-zz)¡

3. Geen exploitatieplanvastte stellen.

H istorische context
Het langlopende onderzoekVeehouderij enGezondheid Omwonenden (door RIVM e.a.)
heeft een associatie aan het I icht gebrachttussen wonen binnen z km van een
geitenhouderij en een verhoogd risico op longontsteking. De precieze oorzaken zrjn nog niet
duidelijk. De uitkomsten van hetonderzoek naar die oorzaken worden eind zoz4 verwacht.
De GGDadviseertomin iedergevaltotdietijd het'voorzorgsbeginsel'toete passen en
daarmee " geen uitbreiding of nieuvwestigingvan geitenhouderijentoete staan in een straal
va n tw e e ki I om ete r va n g ev oe I i ge be ste m mi n ge n."

raad heeft het GGD-advies opgevolgd door op z december 2o2o een
ereidingsbesluitte ne men. Met dit beslu itwordt nieuwvestiging e n uitbreiding van

geitenhouderijen tegengegaan. Op grond van artikel 3.7lid 5 Wet ruimtelijke ordening moet
binnen een jaar nadateen voorbereidingsbesluit is genomen, een ontwerpbestemmingsplan
te r inzage worde n ge legd (anders vervalt de beschermende werking van het
voorbereidingsbesluít). Om die reden is hetfacetbestemmingsplan'Geitenhouderijen'
opgesteld Een ontwerp heeft inmiddels ter inzage gelegen en het is nu aan uw raad om het
bestemmi n gsplan vastte ste llen.

. Inhoudelijketoelichting
Een facetbeste mmingsplan (ookwel 'paraplubestemmingsplan'gehcten)voegtjuridisch
bindende regels aan alle geldende bestemmingsplannen toe. Het heeft dus een aanvullende
werking.
Conform hetvoorbereidingsbesluitis nieurwestiging (inclusiefomschakeling) en uitbreiding
niet meer mogelijk. Erzijn drie geitenhouderijen binnen de gemeente gevestigd. De
onherroepelijke vergunningenen milier¡toestemmingenvan deze bedrijvenworden
gerespecteerd.
Er kan van hetverbod op uitbreiding en nieuwvestiging worden afgeweken,mits: a) de
mi I i e usituatie aantoon baarve rbetert e n b) u it advi es van de GG D of ee n ande re
onafhanke lijke deskundige blijkt dat gezondheidsrisico's voor personen in de omgeving
redelijkerwijszijn uitte sluiten. Staluitbreiding uitoogpuntvan milieu en dierenwelzijn blijft
op grondvan de geldende bestemmingsplannen mogelijk.



Deze en andere juridisch bindende regels uit hetfacetbestemmingsplan zijn een directe
vertaling van hetvoorbereidingsbesluit. Vooreen nadere inhoudelijke toelichting wordt
ve rweze n naar het facetbeste mmingspl an (zie bij laç).

. Voorbereidingenterinzagelegging
Hetfacetbestemmingsplan is zorgvuldig voorbereid. Op diverse momenten heeft
afste mmi n g pl aatsgevonde n met GG D Gron i nge q LTO, de provi ncie Gron i nge n en de
geitenhouders. ln het kadervan hetvooroverleg ex artikel3.r.r Besluit ruimtelijke ordening
is hetconcept-facetbestemmingsplan voorgelegd aan de provincie Groningen, de
Veiligheidsregio Groningen en hetWaterschap Noorderzijlvest. De overlegpartners hebben
aangegeven dat het plan geen aanle idinggeefttot het maken van opmerkingen.
Het ontwe rpfacetbestemmi ngspl an heeft vanaf donderdag z4 ju ni 2o21 tot e n met
donderdag 5augustus zozrter inzage gelegen. Gedurende dezetermijn zijn geen
zienswijzen ingediend.

a Vaststell ing en eventuele intrekking
Ge let op het voorgaande wordt voorgeste ld het ontwerpfacetbestemmi ngsplan
ongewijzigd vastte stellen. Mocht uit hetvervolgonderzoekVeehouderij en Gezondheid
Omwonenden blijken datgezondheidseffecten alsnog redelijkerwijszijnuitte sluiten, dan 

t

zal hetcollege in overleg treden metde GGD en, desgewensÇ uw raad verzoeken het
facetbeste mmi ngspl an i n te tre kke n.

. Exploitatie
Hetfacetbestemmingsplan maaktgeen ontwikkelingen mogelijk. Op grond van artikel 6.rz
van de Wetruimtelijkeordening is daarom geen exploitatieplan nodig. De raad moetditwel
expliciet besluiten.

. Bekendmaking
Bekendmaking van de ter inzage leggingvan de vaststelling van het bestemmingsplan vindt
plaats in hetGemeenteblad. De documenten liggenterinzagegedurendeeentermijnvan
zes weken. Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaarvia de landelijke we bsite
www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt er een fysiekexemplaar op het gemeente huis ter
inzage. Tijdens deze periode kan beroep worden ingediend bij de Raad van State.
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Westerkwartier,

Gelezen hetvoorstelVaststellen Bestemmingsplan Geitenhouderijenvan3r augustus 2021,

Besluit:
1. Het bestemmingsplan Geitenhouderijen metidentificatienummer

NL. I MRO.r969. B PFACEgeite n-VAor on gewijzigd vast te ste I I e n;
2. Vasttestellendatvoorditbestemmingsplandevolgendeondergrondisgebruikt:

basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (z ozt-o4-zzl, basisregistratie kadaster
(BRK) (zozr-o4-zz);

3. Gee n exploitatieplan vastte ste llen

AIdus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Westerkwaftier,
d.d. z9 septemberzozr.
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