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Geachte leden van de gemeenteraad,  

 

In aanloop naar onze besluiten op 16 februari 2021 (zie vorige raadsinformatiebrief) hebben 

wij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) opdracht gegeven om op alle locaties van deze 

geitenhouder integrale controles te houden. Bij de controle aan de Molenstraat 37 in 

Hurwenen is een zeer ernstige overtreding van de milieuvergunning geconstateerd. Met 

deze brief informeren wij u hierover. 

 

De geitenhouder mag op basis van deze vergunning 2.510 geiten ouder dan 1 jaar, 2.700 

opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar, en 300 opfokgeiten en afmestlammeren van 0 

tot en 60 dagen houden. Tijdens de controle is vastgesteld dat de geitenhouder 5.019 geiten 

ouder dan 1 jaar houdt. 

 

Zoals u wellicht weet, stoot een volwassen geit veel meer emissie uit dan een jongere geit. 

Door dit illegale handelen van de geitenhouder ‘produceert’ hij momenteel circa 19% meer 

geur dan op grond van zijn vergunning is toegestaan. Terwijl op grond van de huidige 

geurwetgeving in de vergunde situatie al sprake is van een overbelaste geursituatie in de 

omgeving. Dit laatste is een gevolg van het feit dat de geldende milieuvergunning nog onder 

de vorige geurwetgeving tot stand is gekomen. Daarnaast stoot de geitenhouderij circa 23% 

meer fijnstof en circa 36% meer ammoniak uit dan is toegestaan.  

 

De geitenhouder heeft in diverse media en tijdens bijeenkomsten met omwonenden laten 

weten het beste voor te hebben met zijn omgeving en niemands gezondheid te willen 

schaden. In de praktijk blijkt dat hij nu een ‘loopje neemt’ met het woon- en leefklimaat van 

zijn omgeving en met het milieu. Daarmee brengt hij bewust het welzijn van zijn 

dorpsgenoten in Hurwenen en de inwoners van Rossum ernstig in gevaar.  

 

Ons vertrouwen in de geitenhouder is zwaar geschonden nu geconstateerd is, dat deze 

zware overtreding is gestart tijdens de onderhandelingen die wij met hem voerden om juist 

tot een oplossing te komen in het belang van de inwoners van Rossum en Hurwenen. Dit 

moet ook als een ‘dolk in de rug’ voelen bij alle mensen die zijn afgegaan op de ‘mooie’ 

verhalen van de geitenhouder. 
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Tegen zo’n zwaar vergrijp dient in onze ogen evenzo zwaar opgetreden worden. Daarom 

gaan wij een flinke last onder dwangsom opleggen, zodat de geitenhouder de overtreding 

per direct zal beëindigen. Een bestuurlijke boete behoort wettelijk gezien helaas niet tot onze 

mogelijkheden. Momenteel bepalen wij met onze juridische adviseurs de precieze hoogte 

van de dwangsom en de termijn. De ernst van de overtreding nemen wij daarbij uiteraard 

mee. Begin volgende week zal een voornemen last onder dwangsom aan de geitenhouder 

worden verzonden.  

 

Uit bovenstaande blijkt dat de geitenhouder nu 36% meer ammoniak uitstoot dan is 

toegestaan. Dit heeft gevolgen voor de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied 

Rijntakken (Kil van Hurwenen), dat is gelegen op circa 500 meter. Hiermee handelt de 

geitenhouder ook in strijd met zijn vergunning Wet natuurbescherming. De provincie 

Gelderland is hiervoor bevoegd gezag. Wij hebben onze bevindingen uit de controle met de 

provincie gedeeld. Zij heeft net als wij geschokt gereageerd en ons laten weten ook een 

handhavingstraject te starten.  

 

Met dit illegale handelen heeft de geitenhouder zijn melkproductie bijna verdubbeld ten koste 

van het milieu. Wij menen dan ook dat hier mogelijk sprake is van een economisch 

milieudelict. Wij gaan daarom in overleg met het Openbaar Ministerie of hier ook een 

strafrechtelijk traject gevolgd zou moeten worden.  

 

Tijdens de controles zijn meerdere overtredingen geconstateerd. Met deze brief hebben wij u 

meteen willen informeren over de meest ernstige. De overige overtredingen pakken wij 

uiteraard ook aan. Hierover informeren wij u dan.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

de wethouder, 

P.A. de Vries 


