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Geachte leden,

Uw kenmerk

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) zenden wij u het volgende toe:
Het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden lil:
Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen in
Gelderland, Overijssel en Utrecht’, gepubliceerd op 24 april 2020.

Toelichting
Op 10 december 201 8 hebben Provinciale Staten een besluit voor de
geitenhouderij in Noord-Holland genomen, waarmee het niet meer
mogelijk om is een geitenhouderij te nieuwvestigen, uit te breiden of
om te schakelen naar een geitenhouderij. Dit is vastgelegd in regels in
de Provinciale Ruimtelijke Verordening (hierna: PRV).
Aanleiding hiervoor is het voorzorgprincipe vanuit het belang van
volksgezondheid. Uit onderzoeken1 Veehouderij en Gezondheid
Omwonenden (VGO) blijkt dat inwoners binnen een straal van 2
kilometer van een geitenhouderij meer kans hebben op een
longontsteking. De kans neemt toe met ongeveer 25% indien men in de
buurt van een geitenhouderij woont. Dit beeld is consistent over de
jaren 2009 tot en met 201 6. De oorzaken van dit verhoogde risico zijn
niet bekend en worden nog onderzocht. De resultaten van deze
onderzoeken worden medio 2022 verwacht.
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1 Onderzoeken Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO). Het onderzoek
is/wordt uitgevoerd door Nivel in samenwerking met IRAS/UU, WUR en het RIVM, in
opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en
Economische Zaken (EZ).
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Op 24 april 2020 heeft het Rijk het onderzoek VGO III gepubliceerd,
waarin onderzocht is of de associatie tussen longontsteking en
nabijheid van geitenhouderijen ook in Gelderland, Utrecht en Overijssel
kan worden gevonden. De onderzoekers concluderen in het rapport dat
de associatie tussen wonen in de nabijheid van een geitenhouderij en
longontsteking in Gelderland, Overijssel en Utrecht in het algemeen niet
afwijkt van de eerder gevonden associatie in Noord-Brabant en
Limburg. Tevens stellen zij dat het aannemelijk is dat deze associaties
ook worden gevonden in andere Nederlandse provincies met
geitenhouderijen. Dit onderzoek bevestigt het besluit om uit voorzorg
voor de volksgezondheid een stop te zetten op de geitenhouderij. Wij
zien dan ook geen aanleiding om onze regels voor de geitenhouderij te
herzien.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

voorzitter
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