
   

 
 
 

 
 
Motie vreemd aan de orde van de dag: Geitenhouderijen Muizenhol 1 en 
Grotelseheide 4 
 
De gemeenteraad van Helmond in vergadering bijeen op 9 mei 2017. 
 
Constaterende dat: 

 De GGD Brabant-Zuidoost in haar brief van 13 april jl. aan het College van Gemeente 
Gemert-Bakel een beschrijving geeft van de situatie, met daarin conclusies en 
adviezen over de aanvragen van de geitenhouderijen; 

 In deze brief op pagina 9 en 10 blijkt dat op het bestaande bedrijf aan de 
Grotelseheide 4 een aantal zaken niet op orde is;  

 Een verdere ontwikkeling aan de Grotelseheide 4 op basis van 
voorgrondgeurbelasting niet acceptabel is. De GGD adviseert de gemeente om in 
overleg met de ondernemer na te gaan op welke manier de huidige 
voorgrondbelasting op deze locatie terug te dringen is; 

 Er op de locatie Muizenhol 1 nog zoveel onduidelijk is dat het advies van de GGD 
terecht is om op dit moment geen vergunning te verlenen. 

 
 
 



Overwegende dat: 

 Grotelseheide 4 tegen de grens van onze stad gesitueerd is en Muizenhol 1 in de 
nabijheid van onze stad en dus direct onze inwoners raakt; 

 De gemeente Gemert-Bakel middels het voorbereidingsbesluit en het onderzoek van 
de GGD meer tijd heeft genomen om een afgewogen besluit te nemen; 

 Er mogelijkheden zijn om het gebied rond Muizenhol als urgentiegebied te 
benoemen. Dit mogelijk kansen biedt om deze ongewenste ontwikkeling in de 
nabijheid van het Stedelijk Gebied, middels extra eisen en subsidie, tegen te gaan. 

 
Draagt het college op: 

 Nu de Gemeente Gemert-Bakel meer tijd heeft genomen voor nader onderzoek naar 

beide locaties, deze tijd benutten om in overleg te gaan met Gemert-Bakel, ODZOB 

en Provincie om de mogelijkheden te onderzoeken het gebied rond Muizenhol  aan 

te wijzen als urgentiegebied. 

 Daarbij aan te geven dat een geitenhouderij aan Muizenhol 1 ongewenst is.  

 In gesprek te gaan met Gemert-Bakel over hoe de adviezen van de GGD t.a.v. het 

huidige bedrijf aan de Grotelseheide 4 opgevolgd gaan worden. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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