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Geachte mevrouw Van Hemel, heer Sips, heer Scheifes en heer Spiegels,
Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp
delen wij u het volgende mede.

Vraag 1.
Deelt u het voorzorgprincipe dat de provincie hanteert met betrekking tot (mogelijke)
gezondheidsrisico's bij geitenhouderijen? Hoe geeft u invulling aan dit principe?
Antwoord 1.
Ja, wij toetsen lopende en nieuwe aanvragen aan het provinciale geitenmoratorium. De bepalingen
van het geitenmoratorium in de Verordening ruimte zijn van toepassing op aanvragen waarbij de
oppervlakte dierverblijf voor het houden van geiten toeneemt als gevolg van bouwen of door een
verandering van het gebruik van gebouwen .
Vraag 2.
Deelt u de mening dat een uitbreiding van geitenstallen op Bredaas grondgebied niet wenselijk is,
totdat er aanvullende onderzoeken hebben plaatsgevonden?
Antwoord 2.
Ja.
Vraag 3.
Waarom is het de gemeente Breda, ondanks de bouwstop (moratorium), niet gelukt om de
uitbreiding van de geitenboerderij tegen te houden? Welke stappen heeft u ondernomen om de
uitbreiding te voorkomen?
Antwoord 3.
Het recht zoals dat geldt op moment van vergunningverlening is bepalend . De vergunningen voor
het adres aan de Blauwhoefsedreef 3 in Teteringen zijn verleend en onherroepelijk geworden
voordat het geitenmoratorium op 15 juli 2017 van kracht werd . Om deze reden zijn de
vergunningen rechtens onherroepelijk. De vergunning voor de uitbreiding van de geitenstal is
verleend op 17 december 2014. In 2015 en in 2016 zijn meldingen in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend en akkoord bevonden .
De vergunning voor de bouw van een loods is verleend op 14 maart 2017 echter bij deze loods
betreft het geen dierverblijf voor het houden van geiten.
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Vraag 4.
Zijn er nog vergelijkbare situaties, waarbij er feitelijk nog mogelijkheden aanwezig zijn om
geitenhouderijen uit te breiden? En welke maatregelen kunt u inzetten om (ook) deze uitbreidingen
te voorkomen?
Antwoord 4.
Voor geitenhouderijen bestaat de mogelijkheid om uitbreiding aan te vragen . Zoals aangeven in het
antwoord onder 1. toetsen wij dergelijke aanvragen aan het provinciale geitenmoratorium.
Vraag 5.
Heeft de gemeente nu nog middelen om de uitbreiding van de geitenboerderij in Teteringen tegen
te houden? Zo ja, bent u bereid om deze in te zetten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 5.
Nee, wij hebben geen juridische instrumenten om het in gebruik nemen van de betreffende stallen
tegen te houden . Wij verwijzen u naar het antwoord onder 3.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Breda,
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