Dakworm 3a in Bakel – Overzicht van gang van zaken
Nertsen
Voor de locatie Dakworm 3a in Bakel is op 11 juli 1978 een oprichtingsvergunning verleend
voor een nertsenhouderij. Daarnaast zijn op 30 juli 1981 een veranderingsvergunning
verleend en op 2 november 1995 een melding op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer
geaccepteerd.
Het perceel is in 2006 gekocht door de gemeente Gemert-Bakel. De opstanden zijn in 2008
gesloopt. Naar aanleiding van het bovenstaande, heeft de gemeente op 5 maart 2008 een
verzoek om gehele intrekking ingediend.
Op 11 maart 2008 is een ontwerpbeschikking genomen voor de gehele intrekking. De
definitieve intrekking is op 13 mei 2008 genomen, zodat de planologische procedure gestart
kan worden.
Echter op 23 april 2008 is een zienswijze ingediend door dhr. Kusters op de intrekking van
de milieuvergunning welke niet zijn weerlegt in de definitieve beschikking. Doordat deze
zienswijzen niet zijn weerlegt in de definitieve beschikking, heeft dhr. Kusters beroep
ingesteld tegen de definitieve beschikking bij de Raad van State. Dit besluit is vernietigd door
de Raad van State.
Hierdoor is er medio 2015 nog steeds een milieuvergunning (inmiddels een
omgevingsvergunning) voor het adres aanwezig.
De vergunning heeft betrekking op het houden van 950 nertsen.
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Wat betreft de afstanden tussen de inrichting tot geurgevoelige objecten gelden de volgende
afstanden:
Rav-nr.
Diercategorie
H1
Nertsen
Geurgevoelig object binnen bebouwde kom
Geurgevoelig object buiten bebouwde kom

1 –1000
175
100

1001 –1500
200
125

Aantal fokteven
1501 –3000 3001 –6000
225
250
150
175

6001 –9000
275
200

Voor de nertsenhouderij gelden de vaste afstanden van 175 meter tussen de inrichting en
een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom en een afstand van 100 meter tussen de
inrichting en een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom.
Bovenstaande milieuvergunning is ingetrokken in 2015, zodat de bestemmingsplanwijziging
mogelijk is. Hiervoor is overeenstemming bereikt, alsmede zal dit in overeenkomsten worden
vastgelegd. Het ontwerp bestemmingsplan wordt pas ter inzage gelegd indien de
milieuvergunning is komen te vervallen. Op deze manier kan worden voldaan aan de
gewenste kwaliteitswinst in ruimtelijke zin.

7.600
7.600

Konijnen
Naast de bovenstaande intrekking, is op 19 maart 2008 een aanvraag om milieuvergunning
ingekomen. Deze aanvraag is ingediend door dhr. Kusters voor een konijnenhouderij.
Hiervoor ligt momenteel al ontwerpbeschikking klaar, maar deze is niet gepubliceerd.
Toentertijd was de afspraak gemaakt dat binnen een aantal weken
De aanvraag betreft de onderstaande dieraantallen:
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Aangezien voor konijnen geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld, gelden hiervoor vaste
afstanden.
Hiervoor geldt de afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object:



ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is
gelegen, en;
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is
gelegen.

In de vaststellingsovereenkomst is overeenkomen dat de aanvraag van 19 maart 2008 wordt
ingetrokken. Het ontwerp bestemmingsplan wordt niet eerder ter inzage gelegd voordat de
aanvraag om milieuvergunning is ingetrokken. Dit is vastgelegd in een privaatrechtelijke
overeenkomst. De ruimtelijke onderbouwing onderschrijft deze voorwaarde.
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