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VEEL GESTELDE VRAGEN EN 

ANTWOORDEN VOOR BESTUURDERS  

Wat zijn de gezondheidskundige overwegingen bij het uitbreiden van 

geitenhouderijen? 

Naar aanleiding van het aanvullende VGO-rapport besloten Provinciale Staten van Noord-

Brabant in juli tot een moratorium op de geitenhouderij. Dit is een voorzorgsmaatregel met 

het oog op de volksgezondheid; ze is verwerkt in de Verordening ruimte Noord-Brabant. 

Er is een verband tussen de aanwezigheid van geitenhouderijen op afstanden tot 2 kilometer 

en een hoger risico op longontsteking. De oorzaak van het risico is nog niet duidelijk.  

De gemiddelde risicoverhoging van 29% is gerelateerd aan één geitenhouderij in de 

omgeving van een woning, bij een reikwijdte van 1,5 tot 2 km. Voor elke extra 

geitenhouderij binnen dit gebied neemt het risico toe, niet aan te geven is met hoeveel. Het 

is aannemelijk dat dit ook geldt voor uitbreidingen in aantallen dieren van bestaande 

geitenhouderijen. Er zijn geen aanwijzingen dat het hogere risico op longontsteking verband 

houdt met Q-koorts. 

 

Wat te doen met nieuwbouw binnen 2 km van een geitenhouderij? 

De GGD adviseert om bij nieuwe bestemmingen binnen 2 kilometer van een geitenhouderij 

de gezondheidsrisico’s mee te wegen in het besluit en daar gezondheidskundig advies bij te 

betrekken.  

Er is niet één advies te geven, omdat elke situatie anders is. Het gaat om maatwerk, waarbij 

de GGD kan helpen met gezondheidskundige handvatten en advies om de afweging goed te 

kunnen maken. De gemeente kan daarna op basis van alle informatie een afweging maken. 

 

Wanneer verwachten we nieuwe onderzoeksresultaten? 

Op dit moment wordt onderzocht of het risico op longontsteking ook in 2014-2016 hoger 

was. De resultaten verwachten we in juni 2018. 

Daarnaast overleggen de onderzoekers met opdrachtgevers over de volgende 

onderzoeksvragen: 

 Wat is de relatie tussen het aantal dieren op een bedrijf en het risico voor 

omwonenden? 

 Wat is de invloed van het mestmanagement (compostering door thermofiele 

schimmels) op het risico voor omwonenden? 

 Welke aan geiten/pluimvee gerelateerde zoönosen (infectieziekten die kunnen 

overgaan van dier naar mens) zouden het hogere risico kunnen veroorzaken? 

 Zijn de risico’s van geiten en pluimveehouderijen voor omwonenden in andere 

gebieden (buiten Brabant en Limburg) vergelijkbaar met de risico’s in het VGO-

gebied? 

Het is nu nog niet duidelijk of dit onderzoek doorgaat en met welke planning. 


