
 

 

 
 

Schriftelijke vragen 

 
 
Datum: 18 juli 2017 
 

 
Aan de voorzitter van de raad 
 

 
Onderwerp: Geitenstal te Brakel 
 

 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1. Is het college op de hoogte van het bestaan van een geitenstal in Brakel? 

2. Is deze stal in Brakel gevestigd conform het daar geldende bestemmingsplan? 

3. Voldoet de geitenstal aan de daar geldende milieueisen? 

4. Met welk besluit op welke datum heeft het college toestemming gegeven tot het 

vestigen van dit geitenbedrijf? 

5. Is het college, met de PvdA Zaltbommel, van mening dat een geitenstal in potentie 

een risico voor de volksgezondheid oplevert? 

6. Zo nee, waarom niet? 

7. Zo ja, wat gaat het college doen om nieuwe vestigingen te voorkomen? 

8. Zo ja, wat gaat het college doen om risico’s bij het bedrijf in Brakel te voorkomen? 

9. In een gebied van 2 km rond een geitenbedrijf bestaat een verhoogd risico op 

longontsteking. Heeft het college hierover contact gehad met de huisartsen van 

Zuilichem, Aalst en Brakel? 

10. Zo nee, waarom niet? 

11. Zo ja, wat is de uitkomst van dit contact? 

12. Alle geiten dienen ingeënt te zijn tegen Q-koorts. Is dit het geval bij dit bedrijf? 

13. De PvdA Zaltbommel ondersteunt de oproep van de Gelderse Natuur en 

Milieufederatie om een tijdelijke stop in te stellen voor geitenbedrijven in Gelderland. 

Ondersteunt het college die oproep ook? 

14. Is het mogelijk om gemeentelijk een stop in te stellen voor de vestiging van nieuwe 

geitenstallen? 

15. Zo ja, hoe en wanneer gaat het college dit doen? 

 
Toelichting: 
 
In een voormalige kippenloods te Brakel zijn ongeveer 1300 geiten gehuisvest. De inmiddels 
afgewende komst van een geitenstal in Maasdriel veroorzaakte maatschappelijke onrust. De 
PvdA Zaltbommel beschouwt de aanwezigheid van een geitenstal als een potentieel risico 
voor de volksgezondheid. Om greep te houden op de verspreiding van Q-koorts, dient 
inenting en zorg voor de geiten en hun mest perfect in orde te zijn. Nu in Brabant een stop is 
gezet op nieuwe geitenstallen, ziet de PvdA Zaltbommel een mogelijk waterbed-effect. Wat 



 

 

niet meer kan in Brabant, verplaatst zich naar Gelderland, naar de Bommelerwaard. Uit 
onderzoek van het RIVM blijkt een verhoogd risico op longontsteking in een straal van 2 km 
rond een geitenverblijf. De staldeuren van de loods in Brakel staan open. Het risicogebied 
reikt van Zuilichem, Aalst en Brakel, tot en met de N322. 
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Partij van de Arbeid 
 

 
 
 
 


