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Geachte raad, 
 
Het college heeft op 29 juni jl. een beslissing op de bezwaren tegen de aan de Elsenburg verleende 
omgevingsvergunning ten behoeve van de oprichting van een geitenhouderij genomen. In deze brief 
informeren wij u over de uitkomst van deze beslissing en het mogelijke vervolgtraject in deze 
procedure. 
 
Aanleiding 
Op 6 december 2018 heeft De Elsenburg een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets (hierna: OBM) voor het oprichten van een geitenhouderij aan de Elsenburg 21E 
te Enkhuizen. Omdat de aanvraag van 6 december 2018 was voorzien van het besluit vormvrije 
m.e.r.-beoordeling van eveneens 6 december 2018, en daarin was vastgesteld dat geen 
milieueffectrapportage (m.e.r.) hoefde te worden opgesteld, kon het college niet anders dan op basis 
van het eerdere advies van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) de OBM te verlenen. 
Door het college is dan ook op 22 december 2020 de aangevraagde OBM verleend.  
 
Tegen dit besluit zijn 465 bezwaren ingediend.  
Het voorbereidingsbesluit (vormvrije m.e.r.-beoordeling) van 6 december 2018 was destijds niet 
vatbaar voor bezwaar en beroep. Door het verlenen van de OBM en de bezwaren die daar tegen zijn 
ingediend, kon het voorbereidingsbesluit nu wel meegenomen worden in de volledige heroverweging 
in deze bezwaarschriftprocedure.  
 
Ontvankelijkheid 
De ingediende bezwaren zijn afkomstig van personen woonachtig in een straal van ca. 800 m. tot 
(meer dan) vier kilometer van de beoogde geitenhouderij. Uit diverse onderzoeken naar gezondheid 
en geitenhouderijen en andere intensieve veehouderijen en het GGD advies van 16 maart 2021 wordt 
duidelijk dat binnen een straal van 2 km van de beoogde geitenhouderij een verhoogd 
gezondheidsrisico bestaat. Voor bezwaarmakers woonachtig buiten de straal van 2 km. van de 
beoogde geitenhouderij geldt dat niet dan wel onvoldoende is vastgesteld dat sprake is van 
verhoogde gezondheidsrisico’s buiten een straal van 2 km., zodat deze bezwaarmakers niet als 
belanghebbende kunnen worden aangemerkt en hun bezwaren derhalve niet-ontvankelijk worden 
verklaard. Het gaat hierbij om ongeveer 90 bezwaarmakers. Dit heeft voor de uitkomst van de 
beslissing op bezwaar verder geen gevolgen nu de overige bezwaren wel inhoudelijk zijn behandeld 
en een integrale heroverweging heeft plaatsgevonden.  
 
Heroverweging  
Het college heeft, gelet op de bezwaren, en met het oog op een volledige heroverweging in bezwaar 
nader advies opgevraagd aan de GGD en ODNHN.  
 
De ODNHN heeft op 17 mei 2021 advies uitgebracht. Gelet op de ex nunc toetsing (hoe de situatie nu 
is) was de ODNHN gehouden zich te baseren op recente ontwikkelingen, onderzoeken, jurisprudentie 
en gewijzigde criteria voor een m.e.r.(beoordeling) op het punt van de volksgezondheid, gebaseerd op 
de huidige kennis over veehouderij en gezondheid. Rekening houdend met deze recente 
ontwikkelingen en met inachtneming van de ingediende bezwaren en de zienswijze van De Elsenburg, 
komt de ODNHN tot de conclusie dat belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, met name voor de 
volksgezondheid, niet meer uit te sluiten zijn. Gezien de geringe afstand van de geitenhouderij tot 
woningen van derden en de grote hoeveelheid (geprojecteerde) woningen binnen een cirkel van 2 km 
rond de inrichting, is aanvullend onderzoek nodig om nadelige effecten op de volksgezondheid 
afkomstig van de inrichting op de bebouwde kom van Enkhuizen uit te kunnen sluiten.  
 
 



 

 

 
Door de ODHNH wordt daarom geadviseerd om bij de voorbereiding van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning een m.e.r. op te laten stellen. Het college volgt deze redenatie en neemt deze 
over, zodat een m.e.r. dient te worden opgesteld om te kunnen beoordelen of een geitenhouderij aan 
de Elsenburg 21E kan worden opgericht. In een op te stellen m.e.r. worden de gevolgen van de 
inrichting op de volksgezondheid nader onderzocht en kan onderzocht worden of er maatregelen 
moeten worden getroffen om het risico op schade aan de volksgezondheid te verminderen.  
Dit betekent concreet dat het college in de beslissing op bezwaar heeft besloten het besluit vormvrije 
m.e.r.-beoordeling van 6 december 2018 te herroepen en alsnog een m.e.r. te verlangen en tevens de 
verleende OBM van 22 december 2020 te herroepen en de aanvraag OBM van 6 december 2018 in 
heroverweging alsnog te weigeren.   
 
Vervolg  
Tegen bovengenoemd besluit staat beroep bij de Rechtbank Noord-Holland open.  
Het is niet bekend of de Elsenburg een aanvraag zal indienen voor het doorlopen van de m.e.r-
procedure. Daarnaast is het niet gezegd dat met het doorlopen van de m.e.r-procedure geen 
omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu voor de geitenhouderij verleend kan worden.  
In een op te stellen m.e.r. worden de gevolgen van de inrichting op de volksgezondheid nader 
onderzocht en kan onderzocht worden of er maatregelen kunnen worden getroffen om het risico op 
schade aan de volksgezondheid te verminderen.  
Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing is bezwaar en beroep mogelijk voor belanghebbenden bij die 
beslissing. De beslissing op bezwaar wordt 30 juni 2021 aan bezwaarmakers verzonden. Ook wordt 
een afschrift met begeleidend schrijven toegestuurd aan De Elsenburg. De (gemachtigde van) De 
Elsenburg wordt op 30 juni 2021 eveneens telefonisch op de hoogte gesteld van het genomen besluit.  
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