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Geachte raad,
Met deze brief informeren wij u over een aangetroffen tijdelijke geitenhouderij zonder
vergunning aan de Onze Lieve Vrouwedijk te Waalre. Deze informatie verstrekken
wij onder embargo tot maandag 2 juli 2018 10:00 uur. Op dit tijdstip wordt een
persbericht over dit onderwerp verstuurd.

Milieucontrole
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (hierna ODZOB) ziet in de gemeente Waalre
erop toe dat de milieuwetgeving correct wordt nageleefd. Hiervoor heeft de ODZOB
een milieucontrole bij een inrichting aan de Onze Lieve Vrouwedijk uitgevoerd.
Geconstateerd is dat in één van de stallen bij de desbetreffende inrichting zonder
vergunning circa 1.700 jonge geiten tijdelijk worden gehouden in afwachting van de
bouw van een stal elders in het land.
Overtreding
Het wijzigen of uitbreiden van een installatie voor het houden van dieren, in casu het
houden van circa 1.700 geiten, zonder dat daarvoor een vergunning is verleend, is
een overtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Risicobeoordeling
Bij het beoordelen van de situatie en risico's van de tijdelijke huisvesting van deze
groep jonge geiten is advies ingewonnen bij bevoegde instanties. De GGD schat de
gezondheidsrisico's, zoals een verhoogde kans op longontsteking, voor de omgeving
van deze tijdelijke geitenhouderij heel laag in. De gemeente behandelt dit dan ook
als reguliere handhavingszaak. Het is volgens de GGD onwaarschijnlijk dat een
omwonende Q-koorts oploopt vanuit deze geitenhouderij, vanwege de aard van de
geitenhouderij. Het gaat om jonge geiten van enkele maanden oud, waarmee op
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deze locatie niet gefokt wordt. De dieren staan onder toezicht van een dierenarts.
Sinds 2Ot6 zijn er geen grootschalige uitbraken van Q-koorts bij geitenhouderijen
geconstateerd.
Voorts is in het kader van een zorgvuldige besluitvorming beoordeeld of het mogelijk
is de strijdige situatie in overeenstemming te brengen met de wet. Op grond van de
Verordening ruimte Noord-Brabant is legalisatie niet mogelijk. Het rechtstreeks
werkende artikel 37, lid 1 van de Verordening ruimte bepaalt namelijk dat een
toename van de bestaande oppervlakte dierenverblijf voor geitenhouderijen door het
oprichten van gebouwen of door het in gebruik nemen van gebouwen voor het
houden van geiten niet is toegestaan. Wij kunnen geen omgevingsvergunning
verlenen voor het houden van deze geiten, omdat dit in strijd is met de Verordening
ruimte.
Handhavend optreden
Gelet op het bovenstaande heeft het college van burgemeester en wethouders
besloten om handhavend op te treden tegen de strijdige situatie zonder vergunning,
De inrichting is een last onder dwangsom opgelegd waarbij de geiten uiterlijk 31
augustus 2018 dienen te worden afgevoerd. Deze uiterlijke datum is gebaseerd op
basis van bestaande jurisprudentie en wetgeving. Indien na deze datum wordt
geconstateerd dat de geiten niet zijn afgevoerd, wordt een dwangsom van
€ 10,000,- per constatering met een maximum van € 60.000,- verbeurd.
Communicatie

Op maandag 2 juli 2018 10:00 uur wordt een persbericht verstuurd met de
kernboodschap dat de gemeente handhavend optreedt tegen de inrichting zonder
vergunning. Vragen met betrekking tot de gezondheid zullen worden beantwoord
door de GGD.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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