
Tijdslijn procedure Geitenhouderij 
 
 
Aanmeldingsnotitie MER (Milieueffectrapportage) 

- Op 3 mei 2016 is een aanmeldingsnotitie MER (Milieueffectrapportage) ingediend; 
- Hiervoor zijn op 6 juni 2016 aanvullende gegevens opgevraagd; 
- Op 31 juli 2016 zijn aanvullende gegevens ingekomen; 
- De aanvullende gegevens zijn deels beoordeeld. Hetgeen dat is beoordeeld is niet 

akkoord bevonden. Hiervoor zullen nog nieuwe aanvullende gegevens opgevraagd 
moeten worden. Zo ver ik kan zien, zijn deze nog niet opgevraagd; 

- Een besluit op de aanmeldingsnotitie MER houdt in, dat besloten wordt of het bedrijf 
een MER procedure moet uitvoeren of dat kan worden overgegaan tot een 
omgevingsvergunning voor de activiteit milieu.  

 
Omwonenden hebben bovenstaande informatie op 17 augustus via de mail ook ontvangen. 
 
Omgevingsvergunning fase 1 (activiteit bouwen – voormalige bouwvergunning) 

- Op 11 juli 2016 is de aanvraag ingediend met een tekening; 
- De aanvraag is deels beoordeeld, maar niet akkoord bevonden. Er moeten nog 

verschillende documenten ingediend worden voordat de aanvraag compleet is; 
- 29 juli publicatie in Gemerts Nieuwsblad van ingekomen aanvraag 

omgevingsvergunning. Dit is alleen een mededeling, pas zodra een besluit is 
genomen is er een mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. 

- Voor de 1e fase vergunning geldt een termijn van 14 weken en betreft een uitgebreide 
procedure. Dit komt doordat op fase 2 (activiteit milieu) de uitgebreide procedure van 
toepassing is. Aangezien het uitgebreide procedures betreft, houdt in dat de 
vergunning niet van rechtswege kan worden. De termijn van 14 weken, is een termijn 
van orde; 

- De omgevingsvergunning voor fase 2 is nog niet ingediend; 
- De vergunning treedt pas in werking nadat beide fases zijn verleend.  
- Mogelijkheid indienen zienswijzen tegen ontwerp besluit vergunningverlening door 

burgers en ook de gemeente. Datum  terinzagelegging van dit ontwerp besluit is nog 
niet bekend. Daarna nog mogelijkheid beroep bij de Rechtbank en hoger beroep bij 
de Raad van State. 

 
Omwonenden hebben bovenstaande informatie op 17 augustus via de mail ook ontvangen. 
 
Omgevingsvergunning fase 2 (activiteit milieu – voormalige milieuvergunning) 

- nog niets ontvangen 
 
Contact met gemeente Helmond 

- 4 juli 2016 brief gemeente Helmond ontvangen met verzoek hen actief te informeren 
over de procedures en planningen 

- 15 juli 2016 gesprek tussen wethouders van gemeente Helmond en Gemert-Bakel 
- 22 juli 2016 reactie op brief gemeente Helmond verstuurd 
- 13 september 2016 in B&W vergadering: brief aan Gemert-Bakel motie van 

gemeenteraad kenbaar maken en vooroverlegreactie op bestemmingsplan “Gemert-
Bakel Buitengebied 2016”. 

- Na de zomer wordt er een informatieavond in Gemert-Bakel georganiseerd door de 
initiatiefnemer met medewerking van de GGD. Datum nog niet bekend. 

- Bij de uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerp 
besluit vergunningverlening door burgers en ook de gemeente. Datum 
terinzagelegging van dit ontwerp besluit is nog niet bekend. Daarna nog mogelijkheid 
beroep bij de Rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State.  

 



Contact met buurtvereniging De Wildschaar 
- 30 juni 2016 brief buurtvereniging ontvangen met vragen over de omschakeling naar 

geiten 
- 18 juli 2016 gesprek tussen leden buurtvereniging en wethouder gemeente Gemert-

Bakel 
- 22 juli 2016 reactie op brief buurtvereniging verstuurd 

 
Contact met omwonenden Muizenhol 

- 10 mei 2016 brief ontvangen met uiting zorgen over komst geiten 
- 12 mei 2016 dhr. Van Deursen en mevr. Klaassen aan balie om informatie in te 

winnen over komst geiten 
- 23 mei 2016 gesprek omwonenden (Klaassen, v.d. Heuvel en v. Deursen) en 

wethouder Gemert-Bakel 
- 17 augustus 2016 mail gestuurd naar Klaassen en vd. Heuvel met overzicht stand 

van zaken aanmeldnotitie MER en Omgevingsvergunning fase 1 
 


