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Onderwerp: Woningbouw nabij geitenhouderijen kernen 

 

Mondelinge beantwoording in de raadsvergadering van 11 oktober 2018 

 

Geachte heer Van Rozendaal,  

 

Naar aanleiding van uw onderstaande vragen van 26 september 2018 antwoorden wij u als volgt. 

 

Op 25 september 2018, dezelfde dag waarop het kabinet bekend maakte 15 miljoen euro 

beschikbaar te stellen als “gebaar” aan slachtoffers van de Q-koorts, vernamen wij via een 

persbericht en uit de krant dat het college van Meierijstad voornemens is via maatwerkaanpak 

meer mogelijkheden te creëren voor woningbouw in de nabijheid van geitenhouderijen. 

 

Naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan wethouder van den Bogaart: 

Aan welke 5 verzoeken in Schijndel is nu onder voorwaarden medewerking verleend? 

Aan welke verzoeken in Olland zal medewerking worden verleend? 

Is het nadere onderzoek van de regiogemeenten en de GGD afgerond? 

Wat zijn de conclusies uit dit onderzoek? 

Als er een onderzoek is, wanneer doet u dat aan de raad toekomen? 

Op welke wijze worden initiatiefnemers gewezen op de risico’s van wonen op de betreffende 

locaties? 

Op welke wijze wordt met initiatiefnemers vastgelegd dat zij zich bewust zijn van de risico’s? 

Op welke wijze wordt voorkomen dat zij in de toekomst de gemeente aansprakelijk kunnen stellen 

voor gezondheidsschade? 

Wat is de werkingskracht in tijd en over generaties, of nieuwe bewoners van de woning van een 

dergelijke afspraak? M.a.w. zijn toekomstige bewoners gehouden aan de afspraak met de 

gemeente en hoe wordt dat vastgelegd? 

Is de Provincie gekend in dit beleid, en wat is de mening van de provincie hierover? 

Geldt het vrijstellingen- en maatwerkbeleid ook voor andere risicogebieden waar sprake is van 

fijnstof problematiek, geluidshinder, ammoniakuitstoot, of milieubelastende installaties en 

gebouwen uit de milieucategorieën 4,5 en 6. Zo nee, waarom kunnen burgers daarbij niet afzien 

van veiligheid- en gezondheidsbescherming? 
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Welke consequenties heeft dit beleid voor de toekomst van de geitenhouderijen. Worden zij 

beperkt in hun bedrijfsvoering door de nieuw gebouwde woningen?  

Op welke wijze gaat u de gemeenteraad betrekken bij deze beleidsvorming? 

Op welke moment kan de raad bij dit beleid volgens u haar kaderstellende en controlerende rol 

vervullen? 

Waarom heeft u de gemeenteraad niet vooraf geïnformeerd danwel om een kaderstelling 

gevraagd? 

 

Aan wethouder Witlox de volgende vragen in het kader van gezondheid: 

Wat zijn volgens u de gezondheidsrisico’s van het wonen in de nabijheid van een geitenhouderij? 

Welke gezondheidsrisico’s zijn er volgens de gedegen nadere analyse van de regiogemeenten en 

de GGD? 

Waarom maakt u uitzondering voor voorzieningen waar grote groepen met kwetsbare mensen 

gebruik van maken? 

Waarom sluit u dan nieuwbouwwoningen waar oudere mensen, kinderen en andere kwetsbare 

personen komen te wonen niet uit van dit vrijstellingenbeleid? 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Meierijstad, 

 

De secretaris,                                                              De burgemeester, 

 

 

 

Drs. M.G.C. Wilms-Wils RA.                                       ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

 
 

 

 

 


