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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over toename aantal geiten

Geachte dames en heren,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 30 september 2021 beantwoorden wij als volgt.

Uw inleidende toelichting:
Het aantal geiten in Fryslan is het afgelopen jaar fors toegenomen, blijkt uit het CBS -rapport
dat afgelopen woensdag is verschenen en een artikel uit het Friesch Dagblad2 over het rap-
port. Het aantal geiten in de provincie Fryslan dit fear is toe genomen van ruim 24.000 near
bijna 27.000. Dat is een stijging van 9,6 procent. Ook het aantal runderen in Fryslan steeg
het afgelopen jaar licht, namelijk met 0,5 procent. Het jongvee voor de melkveehouderij nam
toe met 4,6 procent. Al deze stijgingen zijn sneller dan landelijk. De aanzienlijke staging van
met name het aantal geiten in Fryslan, baart de fracties van PvdA, SP, FNP, GrienLinks en
PvdD zorgen. Deze vorm van intensieve veehouderij gaat gepaard met mogelijke gezond-
heidsrisco's. In het bestuursakkoord `Lok op 1' staat dat we willen bijdragen aan een verdere
kwalitatieve groei van de landbouw: beter, in pleats van meer. Een van de doe/en uit het be-
stuursakkoord is dat we streven naar een duurzame, natuurinclusieve landbouw in 2025.
"Een landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan het herstel van de biodiversi-
telt, maatschappelijk draagvlak heeft On, niet in de laatste plaats, duurzaam economisch
renderend is." Over de stijging van het aantal koeien en geiten, stellen de fracties de volgen-
de schriftelijke vragen.
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Vraag 1:
Heeft u kennis genomen van het CBS -rapport dat woensdag is gepubliceerd en de bericht-
geving hierover in het Friesch Dagblad? Wat vindt u van het rapport?

Antwoord vraag 1:
Ja, wij hebben kennis genomen van het CBS rapport wat gepubliceerd is in het Friesch Dag-
blad. We hebben het voor nu ter kennisgeving aangenomen. De gemeenten gaan over de
geitenhouderijen en maken daarin goede afwegingen over de uitbreiding dan wel toename
van de geitenhouderijen.
Dat de toename van rundvee en van jongvee voor de melkveehouderij in een landbouwpro-
vincie zoals Fryslan is en wil zijn, hoger is dan andere provincies is op zich niet verwonder-
lijk.

Vraag 2:
Hoeveel nieuwe bedrijven met geitenhouderijen hebben zich het afgelo pen jaar gevestigd in
Fryslan en met hoeveel geiten? Uit welke provincies waren deze bedrijven afkomstig?

Antwoord vraag 2:
Hoeveel bedrijven met geitenhouderijen zich exact in Fryslan hebben gevestigd, met hoeveel
geiten en waar zij vandaan komen, is ons niet bekend. Wel weten we dat er nu 24 geiten-
houderijen zijn met meer dan 50 geiten. Vanaf het moment dat PS heeft besloten de stop op
geitenhouderijen op te heffen, is het vestigen van zo'n bedrijf een gemeentelijke aangele-
genheid. Voor ons is er geen aanleiding te twijfelen aan de wijze van afhandeling van derge-
lijke verzoeken door de gemeente.

Vraag 3:
Hoeveel bestaande bedrijven in FlysIan met geitenhouderijen hebben zich het afgelopen jaar
uitgebreid en met hoeveel geiten?

Antwoord vraag 3:
Het antwoord op vraag 2 geldt ook voor de derde vraag. Uitbreiding van bedrijven is ook een
gemeentelijke aangelegenheid.

Vraag 4:
Vindt u dat er by geitenhouderijen, gezien hun bedrijfsvoering, sprake is van grondgebon-
denheid en circulaire landbouw? Kunt u uw ant woord onderbouwen?

Antwoord vraag 4:
Een geitenhouderij zou in de basis grondgebonden moeten zijn waarbij alle vrijkomende
mest binnen het bedrijf wordt verwerkt. Daarmee past het ook binnen de doelstellingen van
circulaire landbouw. Nieuwe bedrijven moeten sowieso grondgebonden zijn. Grondgebonden
bedrijven vallen niet onder de intensieve veehouderij.

- 2 / 4 - Ons kenmerk: 01923089



provinsje fryslan
provincie fryslan

Vraag 5:
In full 2019 heeft een meerderheid van Provinciale Staten besloten de tijdelijke geitenstop
niet te verlengen. Een van de argumenten was dat er geen sprake zou zijn van een overloop
van bedrijven uit andere provincies waar wel een geitenstop gehandhaafd bleer Vindt het
college dat dit argument nog valide is en is er aanleiding opnieuw een (tijdelijke) geitenstop
in te stellen? Zo ja, is dat voor het college aanleiding om PS een voorstel te doen om op-
nieuw een geitenstop in te stellen? Kunt u uw antwoorden onderbouwen?

Antwoord vraag 5:
Het besluit van Provinciale Staten in juli 2019 is voor ons nog steeds het uitgangspunt. Er is
voor ons geen aanleiding om Provinciale Staten anders te adviseren of te vragen een ander
standpunt in te nemen. De argumenten om de geitenstop op te heffen zijn wat ons betreft
nog steeds valide. Het totale VG0 ill onderzoek zou eind 2022 worden afgerond, maar door
corona konden luchtwegenklachten niet goed worden gerelateerd aan geitenhouderijen.
Daardoor zal het onderzoek een jaar later of misschien wel twee jaar later worden opgele-
verd. Pas dan kan meer worden gezegd over de oorzaak van de verhoogde ziektedruk en
mogelijke risico reducerende maatregelen die de ministeries kunnen nemen.
Op grond van de tussenrapportage/deelonderzoeken (begin 2021) zien wij nu geen aanlei-
ding om een nieuw voorbereidingsbesluit voor een geitenstop aan u voor te leggen daar de
oorzaak (of oorzaken) van de verhoogde incidentie van longontsteking bij omwonenden van
geitenhouderijen nog niet bekend is/ zijn.

Vraag 6:
Een stijging van het aantal geiten van 9,6 procent is aanzienlijk. Geven de mogelijke ge-
zondheidsrisico's en de uitspraken uit het bestuursakkoord aanleiding opnieuw een (tijdelij-
ke) geitenstop in te stellen?

Antwoord vraag 6:
De gemeenten behandelen de verzoeken voor het vestigen dan wel uitbreiden van geiten-
houderijen. Voor het bepalen van de gezondheidsrisico's wordt advies gevraagd van de
GGD. Op basis van het advies van de GGD en hun omgevingsvisie zal een beslissing wor-
den genomen over de betreffende aanvraag. Ook wordt landelijk onderzoek gedaan naar de
effecten van een geitenhouderij, zie ook antwoord op vraag 5.
Naar onze mening is het nieuw vestigen van een geitenhouderij of het uitbreiden van een
bestaande geitenhouderij niet in strijd met het bestuursakkoord. ledere aanvraag op het ge-
bied van gezondheidsrisico's als ook de omgevingsvisie wordt zorgvuldig behandeld; daarom
is het instellen van opnieuw een geitenstop naar onze mening niet nodig.

Vraag 7:
De stijging van het aantal geitenhouderijen in Fryslan is ook binnen gemeenten een punt van
zorg. Er zijn al acties 1 Lichte dating varkensstapel, nauwelijks minder runderen (cbs.n1) 2
Staging van het aantal koeien en geiten in Fryslan, minder koeien in Nederland - Friesch
Dagblad ondemomen voor gemeentelijke 'stops', maar die houden de reeds lopende ontwik-
kelingen niet tegen. Mogelijk ontstaat er vervolgens een nog schevere druk op die locaties
(en dus omwonenden) waar groei nog wel mogelijk is. Zou het in dit licht niet beter zijn om in
de pro vincie Oen lijn te trekken en een tijdelijke provinciale stop in te stellen? Als dat niet
nodig wordt geacht, kunt u dit toelichten?
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Antwoord vraag 7:
Ervan uitgaande dat de gemeenten hun procedures voor aanvragen betreffende geitenhou-
derijen goed en zorgvuldig afhandelen, de gezondheidsrisico's serieus nemen en toetsen op
hun omgevingsvisie, is naar onze mening het instellen van een generieke geitenstop door de
provincie vooruitlopend op het lopende onderzoek niet nodig.

Hoogachtend,

Gedep t erde Staten van Fryslan,

drs. A.A . er

R.E. EeL sma, MBA MCM, secretarisI c i r emer
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