Aan het college van Gedeputeerde Staten
van de provincie Zuid-Holland
i.a.a. de Statenleden
datum: 30 januari 2019
De gemeente stelt dat er wellicht een overgangsrecht van toepassing kan zijn
omdat Verhoef de vergunningen reeds in 2015 en 2016 aanvroeg
terwijl de geitenstop pas in 2017 door de provincie werd afgekondigd.
Zoals ook uit het antwoord van Gedeputeerde Staten blijkt, zijn destijds
inderdaad een tweetal vergunningen aangevraagd. Te weten A. een aanvraag
voor de activiteit bouwen (geiten stallen) en een B. aanvraag voor activiteiten
handelend in strijd met ruimtelijke ordening en milieu. (inrichtingen op het buitenterrein)
Er is bij de gemeente en het ODMH géén apparte Milieu aanvraag ingediend voor
het mogen houden van 2.500 geiten. Het ODMH heeft daarom niet voor niets
een last onder dwangsom opgelegd tot een maximum van € 450.000,-Vandaar dat ook de gedeputeerde Staten er in hun antwoord vanuitgaan dat
er rechtmatig gezien destijds niet meer dan 812 geiten aanwezig waren.
Van een overgangsrecht met betrekking tot het aantal geiten kan hier dus géén
sprake zijn.
Er moet dus een nieuwe nog niet bestaande Milieuvergunning aangevraagd worden
voor het mogen houden van in totaal ca. 2.500 geiten.
Gezien de van kracht zijnde geitenstop in de provincie Zuid-Holland is dit
zoals op voorhand al aangegeven door Gedeputeerde Staten: kansloos !
Handhaving.
Het buurtcomité Koolwijkseweg houdt vast aan hetgeen gesteld in de Brief van
het ODMH van 29-11-2018. (zie bijlage)
Hierin word bevestigd dat na twee eerdere verlengingen van de begunstigingstermijn deze wederom is verlengd tot 1 juni 2019 hetgeen betekent dat de
overtreding zoals genoemd in de last onder dwangsom van 6 april 2018 dan beëindigd
moet zijn. Na 1 juni mogen er dus niet meer dan 812 geiten aanwezig zijn.
Het buurtcomité zal niet accepteren dat door toedoen van de Gemeente
Krimpenerwaard welke nu opnieuw onderzoek wil gaan doen, de begunstigingstermijn
opnieuw voor de vierde keer word verlengd.
We hebben het hier over een reeds 3 jaar durende illegale situatie welke een
verhoogd gezondheidsrisico voor de bevolking betekent!
Vraag:
Staat het college van Gedeputeerde Staten achter het handhavingsbeleid wat nu per 1 Juni 2019 in
werking treedt en wel zodanig dat er door de provincie géén verdere verlenging van de
begunstigingstermijn geaccepteerd zal worden?
Met hartelijke groet
Namens buurtcomité Koolwijkseweg
Namens Pro Krimpenerwaard -

fractievoorzitter

Petitie.
Tegen de uitbreiding en
legalisatie
van geitenstal aan de
Stolwijk.
Op 29 januari 2019 aangeboden aan;
College van Burgemeester en Wethouders en de
Gemeenteraad van de Gemeente Krimpenerwaard.
door
Buurtcomité Koolwijkseweg
Aantal ondertekende deelnemers: 202
Inhoud: 1. Aanbiedingsbrief - 2. Petitie - 3.Deelnemerslijst – 4. Ondertekeningen
deelnemers

Stolwijk, 29 januari 2019
Burgemeester en wethouders en de Gemeenteraad
van de gemeente Krimpenerwaard.
T.a.v.
Geachte
Hierbij overhandigen wij u namens het Buurtcomité Koolwijkseweg
de door ruim 200 bezorgde burgers getekende petitie tegen het
legaliseren van de uitbreiding met meer dan de oorspronkelijk vergunde 812
geiten van het melkgeitenbedrijf MooiMekkerland, gevestigd aan de
Koolwijkseweg 6a, Stolwijk.
Dit bedrijf huisvest al enige jaren - grotendeels illegaal - meer dan 2.500 geiten,
waardoor in een straal van minimaal 2 km een verhoogd risico op
longaandoeningen en Q-koorts bestaat.
Reden waarom ook in talloze provincies een “geitenstop” is afgekondigd.
Tevens is er sprake van emissies, zoals dag en nacht onverdraaglijke stank
en lawaai, wat stress veroorzaakt en daardoor een aanslag pleegt op het
welzijn van de omwonenden.
Wij vragen u derhalve dringend om bij Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland géén verzoek om ontheffing van de “geitenstop” in te dienen met
betrekking tot het geitenbedrijf MooiMekkerland en tevens het handhavingsproces
inclusief de illegaal gebouwde stallen, dat nu al sinds 2017 gaande is,
onverwijld voort te zetten. Dit conform de verwachting van Gedeputeerde Staten.
Het eindeloos rekken van de procedure tegen de regelgeving in, staat
volstrekt haaks op de bedoeling hiervan, nl. het voorkomen van ziekte.
Het gemeentebestuur doet daarmee op onaanvaardbare wijze tekort aan
een essentiële basistaak: het beschermen van de gezondheid van de burgers.
Wij wijzen u er ten overvloede nogmaals op dat het hier een illegale situatie betreft!
De ondertekenaars van deze petitie verwachten nu, nadat het standpunt
van Gedeputeerde Staten bekend geworden is, dat het bestuur van de gemeente
Krimpenerwaard haar onderzoek tot legalisatie als beëindigd zal beschouwen
en niet onnodig meer tijd en geld zal besteden aan tijdrovende procedures.
Hoogachtend,
Buurtcomité Koolwijkseweg
V. Gertenbach, M. Kooijman, C. Kooijman, H. den Ouden, J. den Ouden,
A. Rozemeijer, C. Rozemijer, J. Sanders, S. Smit, en J. Smit
J.G. Sanders
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Fractievoorzitters Gemeenteraad Krimpenerwaard (via Griffie)
College van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

