
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Griffie

Datum: mei 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen 2022 (raadsvoorstel 29 april 2022)

Voorbereidingsbesluit-geitenhouderijen-2022 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jesse van der Laan (medewerker beleid en ontwerp) jesse.van.der.laan@groningen.nl  0611043566 

Hessel Luxen (bestuursadviseur) hessel.luxen@groningen.nl 050 367 4261

Korte samenvatting:
Onderzoek rondom geitenhouderijen heeft uitgewezen dat mensen die in de buurt wonen van deze 

bedrijven, een grotere kans hebben op longontsteking. Vervolgonderzoek van de GGD zou moeten 

uitwijzen waardoor geitenbedrijven een risico vormen voor de gezondheid van omwonenden en 

welke maatregelen zinvol zijn. De Raad heeft daarom in afwachting van de onderzoeksresultaten, die 

eind 2022 werden verwacht, een voorbereidingbesluit geitenhouderijen vastgesteld dat geldend is 

van 10 juni 2021 tot 10 juni 2022. Echter, de onderzoeksresultaten zijn vertraagd en worden naar 

verwachting in 2024 gepubliceerd. Om het huidige voorzorgsbeleid consistent voort te zetten is 

daarom een nieuw voorbereidingsbesluit nodig dat ingaat op 10 juni 2022 en door de intrede van 

Omgevingswet (1 januari 2023) is dit tot 1 juli 2024 van kracht. Tot 1 juli 2024 is er vervolgens de tijd 

om, afhankelijk van de onderzoeksresultaten, een eventuele wijziging van het omgevingsplan vast te 

leggen.

NB het dictum van het raadsvoorstel loopt door op pag. 2!

Wijze van behandeling 
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 

kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 

aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Vloeit voort uit eerder raadsbesluit.

Voorgeschiedenis / dossier
Het eerdere voorbereidingsbesluit is genomen op 2 juni 2021, in besloten raadsvergadering. Het 

verslag van deze sessie (dat inmiddels openbaar is) vindt u bij de stukken van die vergadering.

Nadere informatie
…
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