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AMENDEMENT: Tijdelijk moratorium geitenhouderij
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 juli 2017, ter bespreking van
Statenvoorstel 39/17 Wijziging Verordening Ruimte 2014, actualisatie 2017
Constaterend
dat uit het recent uitgebrachte rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies,
RIVM 2017-0062) blijkt dat er een verhoogde kans op longontsteking is voor mensen die in een straal van
2 kilometer rondom een geitenhouderij wonen;
dat het onbekend is waardoor dit verhoogde risico ontstaat zodat vervolgonderzoek nodig is naar de
oorzaak van dit risico;
dat de resultaten van dit vervolgonderzoek pas op termijn beschikbaar komen;
dat het Kabinet in zijn reactie op dit rapport (Kamerbrief van 16 juni 2017, DGAN-DAD117078454)
aangeeft de verhoogde ziektedruk zorgelijk te vinden en dat het daarom in de tussentijd van belang is
dat het bevoegde gezag, bij het nemen van besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening en , voor
zover mogelijk, bij de besluitvorming over vergunningen rekening houden met deze zorgelijke signalen;
dat de Minister van Infrastructuur en Milieu bij brief van 4 juli 2017, kenmerk lenM/BSK-2017/168269,
heeft aangegeven dat provincies en gemeenten op grond van het instrumentarium van de Wet
ruimtelijke ordening een moratorium kunnen instellen;
dat een Rijkstoetsingskader vooralsnog ontbreekt;
dat de Stuurgroep Dynamisch Platteland (SDP) per brief van 3 juli 2017 een beroep doet op de Provincie
Noord-Brabant en haar verzoekt om haar verantwoordelijkheid te nemen
Overwegende
dat de ontwikkeling en uitbreiding van geitenhouderijen door de hele Provincie plaatsvindt;

Artikel 4 1 Overgangsbepalingen Aan artikel 4 1 wordt een nieuw zesde lid toegevoegd dat als volgt luidt:
In afwijking van artikel 4.1, tweede lid, van de wet eindigt de termijn waarbinnen een bestemmingsplan
wordt vastgesteld in overeenstemming met de regels voor geitenhouderijen, zoals opgenomen in artikel
6.4, vijfde lid, en artikel 7.4, vijfde lid, op 15 juli 2020.

En gaan over tot de orde van de dag
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