
 

Betreft schriftelijke vragen art. 40 RvO: 
 
 

 
Betreft: schriftelijke vragen aanmerking geen belanghebbende bezwaar geitenhouderij 
 
Geacht college,  
 
Zoals bij u bekend is zijn wij als fractie van de SP tegen de komst van een geitenhouderij naast de 
woonwijk Kadijken. Wij staan hierover in nauw contact met vele inwoners uit Enkhuizen. 
 
Veel van hen hebben, vanwege de gezondheidsrisico’s die dit met zich meebrengt, een 
bezwaarschrift ingediend tegen de komst van deze geitenhouderij.  
 
Een deel heeft meegedaan met de ambtelijke hoorzittingen op 6 april en 25 mei 2021. En een aantal 
daarvan, zowel inwoners binnen een straal van 2 kilometer als daarbuiten willen meedoen met de 
verdere procedure richting de rechtbank. 
 
Alle personen die in januari 2021 een bezwaarschrift bij de gemeente Enkhuizen hebben ingediend 
en die de gemeente heeft aangemerkt als belanghebbende, hebben een brief van de rechtbank 
gekregen. De rechtbank merkt die personen allemaal aan als belanghebbende bij deze 
beroepsprocedure. De personen woonachtig buiten deze 2 kilometer hebben deze brief niet 
ontvangen.  
 
Maar wat is nu het geval?  
Op 29 juni 2021 heeft de gemeente een brief gestuurd naar alle bezwaarmakers. Zij geeft daarin aan 
dat na heroverweging door de gemeente besloten is de bezwaren van bezwaarmakers woonachtig 
buiten een straal van 2 kilometer van de beoogde geitenhouderij niet-ontvankelijk te verklaren. De 
overige bezwaren verklaart de gemeente ontvankelijk en - voorzover deze betrekking hebben op het 
onderdeel volksgezondheid – gegrond. 
De inwoners buiten een straal van 2 kilometer, die de gemeente niet-ontvankelijk heeft verklaard 
heeft de gemeente niet de mogelijkheid geboden om hiertegen bezwaar aan te tekenen.  
 
Alle personen die in januari 2021 een bezwaarschrift bij de gemeente Enkhuizen hebben ingediend 
en die de gemeente heeft aangemerkt als belanghebbende, hebben een brief van de rechtbank 
gekregen. De rechtbank merkt die personen allemaal aan als belanghebbende bij deze 
beroepsprocedure. De personen woonachtig buiten deze 2 kilometer hebben deze brief niet 
ontvangen.  
 
Hierover hebben wij de volgende vragen: 
 
1. Klopt het dat u de inwoners die buiten een straal van 2 kilometer wonen en die bezwaar hebben 
gemaakt niet-ontvankelijk hebt verklaard en wat is de reden hiervoor? 
 
2. Klopt het dat u de inwoners die buiten een straal van 2 kilometer wonen, die bezwaar hebben 
gemaakt en die de gemeente niet-ontvankelijk heeft verklaard niet de mogelijkheid hebt geboden 
tegen uw besluit bezwaar te maken? En zo ja, welke reden kunt hiervoor opgeven?  



 
3. Indien het antwoord op vraag 2 ja is, bent u dan met ons van mening dat u deze inwoners op de 
mogelijkheid van beroep had moeten wijzen tegen uw besluit om de inwoners buiten een straal van 
2 kilometer van de vestiging van deze geitenhouderij niet-ontvankelijk te verklaren.  
 
4. Wanneer u ook deze mening bent toegedaan en dit is verzuimd, hoe gaat u dit herstellen. 
Wetende dat er meerdere inwoners buiten de straal van 2 kilometer hierover de rechtbank hebben 
aangeschreven.  
 
 
 
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
Margreet Keesman 
Fractie SP 
18-2-2022 


