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Helmond, 12 januari 2016 Zaaknummer: 1189397 AvdH Telefoon.: 0492-587092 

Onderwerp: S.v.z. omgevingsvergunning geitenhouderij 

 

Uw kenmerk:       Uw brief d.d.:       

   

 

In deze raadsinformatiebrief wordt de stand van zaken rondom de omgevingsvergunningen voor de 
realisatie en uitbreiding van een geitenhouderij aan Muizenhol 1 en Grotelseheide 4 te Gemert- Bakel 
weergegeven. 
 
Muizenhol 1 
De gemeente Gemert-Bakel heeft u – via de griffie – reeds geïnformeerd over het feit dat de 
omgevingsvergunning voor de realisatie van een geitenhouderij aan Muizenhol 1 niet ontvankelijk is 
verklaard. De aanvraag wordt buiten behandeling gelaten en als gevolg van het voorbereidingsbesluit 
‘Beperkingen voor ontwikkeling voor geitenhouderijen’ wordt een nieuwe aanvraag voor de periode van een 
jaar niet in behandeling genomen door de gemeente Gemert-Bakel. De ondernemer kan nog bezwaar 
aantekenen tegen het besluit dat de aanvraag niet ontvankelijk is.  
  
Grotelseheide 4 
De aanvraag voor Grotelseheide 4 betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor de 
uitbreiding van een bestaande geitenhouderij van 700 naar 1500 geiten. Deze aanvraag loopt nog. Wel geldt 
voor deze aanvraag dat het college van de gemeente Gemert-Bakel heeft toegezegd dat zij geen besluit 
nemen voordat het expertteam (o.l.v. de GGD) haar onderzoeksresultaten en advies rondom 
gezondheidsrisico’s bij geitenhouderijen heeft gepresenteerd. Ook een omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets (OBM) kan worden geweigerd op grond van gezondheidsaspecten. 
 
Expertteam 
In februari komt het expertteam bij elkaar. De GGD neemt hierin het voortouw. De gemeente Helmond heeft 
input geleverd aan de onderzoeksvragen die het expertteam gaat behandelen. Na oplevering van het 
concept integraal advies kunnen stakeholders en deelnemers aan de expertmeeting hierop nog inhoudelijk 
reageren. Uiteindelijk wordt eind maart 2017 een definitief integraal advies geleverd door de GGD aan het 
college van de gemeente Gemert-Bakel. Dan pas neemt het college een besluit over de 
omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets voor Grotelseheide 4. 
 
Tot slot 
Uw raad wordt bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte gebracht. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                    de secretaris 

 


