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Inleidende toelichting

Het aantal geiten in Fryslân is het afgelopen jaar fors toegenomen, blijkt
uit het CBS-rapport1 dat afgelopen woensdag is verschenen en een
artikel uit het Friesch Dagblad2 over het rapport. Het aantal geiten in de
provincie Fryslân dit jaar is toegenomen van ruim 24.000 naar bijna
27.000. Dat is een stijging van 9,6 procent. Ook het aantal runderen in
Fryslân steeg het afgelopen jaar licht, namelijk met 0,5 procent. Het
jongvee voor de melkveehouderij nam toe met 4,6 procent. Al deze
stijgingen zijn sneller dan landelijk.
De aanzienlijke stijging van met name het aantal geiten in Fryslân, baart
de fracties van PvdA, SP, FNP, GrienLinks en PvdD zorgen. Deze vorm
van intensieve veehouderij gaat gepaard met mogelijke
gezondheidsrisco’s. In het bestuursakkoord ‘Lok op 1’ staat dat we
willen bijdragen aan een verdere kwalitatieve groei van de landbouw:
beter, in plaats van meer. Een van de doelen uit het bestuursakkoord is
dat we streven naar een duurzame, natuurinclusieve landbouw in 2025.
“Een landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan het
herstel van de biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft én, niet in
de laatste plaats, duurzaam economisch renderend is.”

Vragen

Over de stijging van het aantal koeien en geiten, stellen de fracties de
volgende schriftelijke vragen.
1. Heeft u kennis genomen van het CBS-rapport dat woensdag is
gepubliceerd en de berichtgeving hierover in het Friesch
Dagblad? Wat vindt u van het rapport?
2. Hoeveel nieuwe bedrijven met geitenhouderijen hebben zich het
afgelopen jaar gevestigd in Fryslân en met hoeveel geiten? Uit
welke provincies waren deze bedrijven afkomstig?
3. Hoeveel bestaande bedrijven in Fryslân met geitenhouderijen
hebben zich het afgelopen jaar uitgebreid en met hoeveel
geiten?
4. Vindt u dat er bij geitenhouderijen, gezien hun bedrijfsvoering,
sprake is van grondgebondenheid en circulaire landbouw? Kunt
u uw antwoord onderbouwen?
5. In juli 2019 heeft een meerderheid van Provinciale Staten
besloten de tijdelijke geitenstop niet te verlengen. Een van de
argumenten was dat er geen sprake zou zijn van een overloop
van bedrijven uit andere provincies waar wel een geitenstop
gehandhaafd bleef. Vindt het college dat dit argument nog valide
is en is er aanleiding opnieuw een (tijdelijke) geitenstop in te
stellen? Zo ja, is dat voor het college aanleiding om PS een
voorstel te doen om opnieuw een geitenstop in te stellen? Kunt
u uw antwoorden onderbouwen?
6. Een stijging van het aantal geiten van 9,6 procent is aanzienlijk.
Geven de mogelijke gezondheidsrisico’s en de uitspraken uit het
bestuursakkoord aanleiding opnieuw een (tijdelijke) geitenstop
in te stellen?
7. De stijging van het aantal geitenhouderijen in Fryslân is ook
binnen gemeenten een punt van zorg. Er zijn al acties
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ondernomen voor gemeentelijke ‘stops’, maar die houden de
reeds lopende ontwikkelingen niet tegen. Mogelijk ontstaat er
vervolgens een nog schevere druk op die locaties (en dus
omwonenden) waar groei nog wel mogelijk is. Zou het in dit licht
niet beter zijn om in de provincie één lijn te trekken en een
tijdelijke provinciale stop in te stellen? Als dat niet nodig wordt
geacht, kunt u dit toelichten?
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