Van:
Verzonden: zaterdag 12 januari 2019 15:00
Aan: Statengriffie
Onderwerp: FW: Petitie

Aan de statengriffie,
Pro Krimpenerwaard, een politieke partij uit de gemeente Krimpenerwaard, vraagt u, op verzoek van
verontruste inwoners, bijgesloten stukken ter informatie door te sturen naar de Statenleden. Kunt u
ons ook informeren wanneer en op welke wijze deze kwestie wordt besproken?
Wij stellen uw medewerkingen zeer op prijs.
Met hartelijke groet
fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard

Oproep:
Zeg NEE tegen Mega geitenstal in Stolwijk.
Onze gezondheid loopt gevaar !
De gemeente Krimpenerwaard is voornemens de vergunning voor een
reeds illegaal uitgebouwde geitenstal met 2.500 geiten aan de
Koolwijkseweg alsnog te verlenen.
Dit ondanks de door Provincie Zuid-Holland ingestelde geitenstop
en het advies van de GGD, wat bepaalt dat de afstand tussen een
geitenboerderij en gevoelige bestemmingen zoals woningen,
kinderdagverblijven én scholen minimaal 2 km moet ziijn.
Deze afstand word gehanteerd om het verhoogd risico op longontsteking
zoveel mogelijk uit te sluiten.

Het dorp Stolwijk met een groot aantal buurtschappen
liggen binnen deze 2 km en lopen daardoor een verhoogd
gezondheidsrisico !

Wij als “ Buurtcomité Koolwijkseweg “ willen dit NIET laten gebeuren
en gaan de gemeente oproepen alsnog van haar voornemen af te zien.
Wij vragen u dringend hieraan mee te werken door de petitie te
ondertekenen die wij daartoe hebben opgesteld en welke zal worden
aangeboden aan het gemeentebestuur.
U kunt zich daarvoor aanmelden via het volgende email adres:
waarna wij u de petitie met verdere
informatie per email zullen toesturen.
Stemt u in met de inhoud van de petitie dan kunt u dit eveneens per
email bevestigen en bent u geregistreerd.
Wij houden u daarna op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Hartelijk dank voor Uw medewerking.
Namens Buurtcomité Koolwijkseweg:

Petitie.
Aan het college en de Raad van de gemeente Krimpenerwaard
Betreft: Petitie tegen de voorgemomen legalisering van de illegaal gerealiseerde stallen
en het legaliseren van de aanwezige 2.500 geiten van geitenmelkerij
MooiMekkerland aan de Koolwijkseweg 6a Stolwijk.
Geacht college, Geachte Raad,

Wij willen géén MEGA-geitenstal in Stolwijk. Daarom sturen wij u deze petitie.
Onze bezwaren richten zich op:





Aantal dieren

de volksgezondheidsrisico’s
de milieubelasting

Aantal dieren
Er is een vergunning voor 812 geiten, maar door de ODMH (Omgevingsdienst Midden Holland)
is vastgesteld dat er 2512 geiten in de stallen aanwezig zijn: 3x zoveel als is toegestaan.
Wij vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente na eerst gedreigd te hebben met handhaving
en dwangsommen, vervolgens 2 jaar lang deze illegale situatie gedoogd heeft en ondanks de
van kracht zijnde geitenstop in de provincie Zuid-Holland nu toch wil gaan legaliseren door
alsnog een vergunning af te geven.
Volksgezondheid
In opdracht van de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) hebben onderzoeken
aangetoond dat er binnen een straal van 2 km. van een geitenbedrijf een verhoogde kans op
longontsteking bestaat.
Om die reden heeft de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) van Zuid-Holland geadviseerd
dat de afstand tussen een geitenstal en gevoelige bestemmingen zoals woningen,
kinderdagverblijven én scholen minimaal 2 km. moet zijn.
En met goede redenen. Wij maken ons niet alleen grote zorgen over het risico op longaandoeningen,
maar ook op een mogelijk nieuwe Q-koorts epidemie. Het risico op deze aandoeningen wordt immers
sterk vergroot door de legalisering van deze illegaal uitgebouwde megastal.
In de direkte omgeving van de stal staan vele woningen en op 500 m. afstand loopt de N 207 met
duizenden verkeersbewegingen per dag. Het dorp Stolwijk ligt in zijn geheel binnen de 2 km. grens
waardoor ca. 5.000 inwoners zijn bloot gesteld aan gezondheidsrisico`s.
Taak van de overheid is de gezondheid van de burgers te waarborgen en mag derhalve geen enkel
risico nemen waar deze gevaar loopt. Dit klemt te meer gezien het advies van de GGD.
Het economisch belang van een individuele geitenhouder dient daaraan volledig ondergeschikt te
zijn.
Milieubelasting
Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat de milieu-impact van de geitensector groot
is. Wij maken ons daarom ernstige zorgen omtrent de verspreiding van bacterien, fijnstof en
endotoxinen welke een verhoogd risico geven op longaandoeningen en Q-koorts.
De stankoverlast afkomstig van een geitenstal kan in het geval van ernstige hinder leiden tot
stress gerelateerde gezondheidsklachten.
Gezien de maatschappelijke onrust over geitenboerderijen in combinatie met de risico’s voor
volksgezondheid en de milieubelasting, mag het college géén medewerking verlenen aan de
legalisering van de illegale uitbreiding van de geitenstallen aan de Koolwijkseweg en niet toestaan
dat er meer dan 812 geiten worden gehouden. We lopen al genoeg risico !
Stolwijk, januari 2019

_________________________________________

