1 juni 2022
Nr. 6 b.
Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen 2022
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Groningen van 29 april 2022 (griffie zaaknummer 215971-2022);
HEEFT BESLOTEN:
I. een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied, dat als besluitgebied is aangegeven op
de bij dit besluit
behorende verbeelding, digitaal vervat in het gml-bestand NL.IMRO.0014.VB044Geitenhoudervg01 met gebruikmaking van een ondergrond ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige
Topografie van 12 januari 2022 (voorbereidingsbesluit Geitenhouderijen 2022);
II. te bepalen dat in het werkingsgebied waarvoor het voorbereidingsbesluit van kracht is, de
aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 3.3., eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht uitsluitend geldt voor:
- nieuwvestiging van geitenhouderijen, al dan niet als neventak bij een agrarisch bedrijf;
- het omschakelen van een bestaand agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij;
- uitbreiding van een bestaande geitenhouderij door het aantal te houden geiten met één of meer
uit te breiden;
III. te bepalen dat in het werkingsgebied waarvoor het voorbereidingsbesluit van kracht is, de
aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 3.3., eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht niet geldt voor :
- geitenhouderijen met minder dan 10 geiten per inrichting;
- het oprichten van nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen of het aanwenden van bestaande
bedrijfsgebouwen of het uitbreiden van bestaande gebouwen die leidt tot een grotere
stalvloeroppervlakte dan de bestaande stalvloeroppervlakte, indien het vergroten van de
stalvloeroppervlakte noodzakelijk is om tegemoet te komen aan aangescherpte wettelijke eisen
op het gebied van milieu en/of ertoe strekt om het welzijn van de geiten te vergroten door de
netto voor het dier beschikbare leefruimte te vergroten, mits het aantal te houden dieren zoals is
vergund niet toeneemt;
- de uitbreiding van een bestaande geitenhouderij door het aantal te houden geiten met één of
meer uit te breiden, mits:
a. er sprake is van een aantoonbare verbeterde milieusituatie, en
b. in voldoende mate is gebleken dat gezondheidsrisico’s voor de gezondheid van personen die
verblijven in nabij gelegen functies zijn uit te sluiten; de afstand van de geitenhouderij tot
gevoelige functies wordt daarbij betrokken en er wordt advies gevraagd van de GGD of een
andere onafhankelijke deskundige;

IV. dit voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op 10 juni 2022;
V. dit voorbereidingsbesluit overeenkomstig artikel 3.7 lid 7 Wro te publiceren in het
Gemeenteblad, de huis aan huisbladen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 1 juni 2022.
Voorzitter
Koen Schuiling
Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Griffier
Josine Spier

