
         
 

 

      

 

s-Hertogenbosch, 23 juni 2016 

 

Betreft: Geitenhouderij Gemert-Bakel 

 

Geachte leden van Gedeputeerde Staten, 

Afgelopen maandag presenteerde Q-support namens 600 patiënten op het provinciehuis het 

boek Le e  et Q-koorts - Ee  dagelijks ge e ht . Ee  k art van de patiënten is deels of 

volledig arbeidsongeschikt geraakt na de besmetting. Recent werd al bekend dat het aantal 

doden, zieken en arbeidsongeschikten door Q-koorts en QVS veel hoger ligt dan voorheen 

werd aangenomen. 

Juist nu is zijn er in de gemeente Helmond plannen om een grootschalige geitenhouderij te 

vestigen nabij de wijk Dierdonk. De familie Knoops, op dit moment al eigenaar van een 

geitenhouderij in Bakel, wil een geitenhouderij met 2700 melkgeiten beginnen aan de 

Muizenhol, bij de grens tussen Bakel en Helmond.  

De beoogde locatie ligt slechts 800 meter van de wijk Dierdonk. Het RIVM kenmerkt in haar 

LCI-ri htlij  Q-koorts  het gebied in een straal van 5 km rondom een geitenhouder als 

hoogste es etti gsgraad . Naast andere nabij gelegen wijken, zijn de zorgen in Dierdonk 

het grootst. Buurtbewoners vrezen niet alleen voor stankoverlast en een verhoogde 

o e tratie fij stof, ze ijze  ook op de risi o s oor ee  uit raak a  ziektes die verband 

houden met intensieve veeteelt (zoals voorheen de Q-koorts-uitbraak).  

 

Gemert-Bakel bekijkt op dit moment of de plannen voor een geitenhouderij op die locatie 

aan de regelgeving voldoet. Bij de Helmondse bewoners uit de nabije omgeving is hier geen 

draagvlak voor. GroenLinks vindt het onbegrijpelijk als de vestiging van een bedrijf met 

mogelijke risi o s oor de olksgezo dheid zo di ht ij e olkt ge ied ordt geplaatst. 
Voorkomen is nog altijd beter dan genezen, zeker in geval van ernstige infectieziekten.  

 

We hebben daarom de volgende vragen: 

 

1. Een mogelijke vestiging op deze locatie is weliswaar binnen het bestemmingsplan 

van Gemert-Bakel toegestaan, maar verre van wenselijk. Bent u het met ons eens dat 

vestiging van een grootschalige geitenhouderij niet past in de nabije omgeving van 

een woongebied? Zo ja, wat gaat u doen om vestiging op deze locatie te voorkomen? 

Zo nee, acht u de locatie wel geschikt en kunt u dit toelichten? 

 

2. Heeft de GGD onderzoek gedaan naar de gevolgen van een grootschalige 

geitenhouderij op deze locatie? Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten? Zo nee, 

wanneer wordt een dergelijk gezondheidkundig onderzoek gedaan?  



         
 

 

 

3. De vestiging van het bedrijf heeft ook effecten op de natuur en het milieu. Wordt er 

een Milieueffectrapportage opgesteld? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? 

 

4. Het geitenbedrijf komt te liggen in een natuurgebied. Kunt u aangeven wat de 

gevolgen zijn van de vestiging van het bedrijf voor de natuur en de vele recreanten 

(fietsers en wandelaars) in die omgeving? 

 

5. Is er gekeken naar de effecten van deze vestiging voor de plannen en activiteiten van 

ondernemers in de omgeving, bijvoorbeeld op het terrein van recreatie? Zo ja, wat 

zijn deze effecten? Zo nee, gaat dit alsnog gebeuren (en op welke termijn)? 

 

 

 

Namens GroenLinks,  

 

Hagar Roijackers  

 


