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Toelichting voldoen aan de voorwaarden opgenomen in de Verordening ruimte 2014
(versie juli 2015)
Champignonkwekerij Gemert BV is gelegen aan de Beeksedijk 10 te Gemert. De locatie is gelegen
in de Groenblauwe mantel en het bouwperceel heeft een omvang van 1,78 hectare. Het plan
beoogt een vormverandering omdat bestaande bebouwing buiten het bouwperceel is gelegen.
De locatie is al jaren in gebruik als champignonkwekerij en heeft een onherroepelijke
milieuvergunning voor het duurzaam bewerken (upcyclen) van champost van eigen bedrijf. Dat
betekent dat de activiteiten positief bestemd zijn. Het upcyclen van champost valt onder de
werkzaamheden van een champignonkwekerij.
Voor de beoordeling of er sprake is van bedrijf behorende tot milieucategorie 1 of 2 hanteert de
provincie de VNG brochure. Een champignonkwekerij (algemeen) wordt aangemerkt als een
milieucategorie 2 bedrijf. Omdat het duurzaam bewerken (upcyclen) van champost onder de
werkzaamheden valt van een champignonkwekerij is en blijft het een milieucategorie 2 bedrijf.
In 1992 heeft de Raad van State een uitspraak1 gedaan waarin een champignonkwekerij in strijd
met het streekplan werd geacht vanwege de openheid. Deze uitspraak is bij deze memo
bijgevoegd. De inrichting had betrekking op een champignonbedrijf, omvattende een kwekerij
alsmede een inrichting ten behoeve van de compostering van champignonmest.

1

RvS zaaknummer R03893993, 11 november 1992
1

21 december 2015
Champignonkwekerij Gemert BV

Onder ‘agrarisch bedrijf’ werd verstaan het ‘champignonkwekerijbedrijf’. In de uitspraak wordt
steeds gesproken over “de champignonkwekerij”. Er is derhalve een verband te zien met de
agrarische activiteiten. De compostering van de champignonmest was onlosmakelijk verbonden
met de champignonkwekerij. Op de locatie aan de Beeksedijk 10 te Gemert is het upcyclen van
champost ook te zien als een agrarische activiteit en onlosmakelijk verbonden met de
champignonkwekerij en derhalve valt het gehele bedrijf onder milieucategorie 2.
De totale omvang van het bouwperceel bedraagt 1,78 hectare, maar het bestemmingsvlak met de
specifieke vorm van agrarisch met nevenfunctie duurzaam verwerken van champost bedraagt
maximaal 5.000 m2. Zie de bijlage “Verbeelding Beeksedijk 10 te Gemert”.
De activiteiten binnen de inrichting houden verband met een “overig agrarisch bedrijf’.De
uitbreiding betreft niet het vergroten van het bouwperceel maar voorziet enkel op een uitbreiding
van de agrarische activiteiten. Er is dan ook geen sprake van een “niet agrarische functie”.
Wanneer de provincie Noord-Brabant toch van oordeel is dat het upcyclen van champost valt
onder een “niet agrarische functie” dan vallen alle activiteiten onder een categorie 2 bedrijf. De
activiteiten vallen namelijk onder de werkzaamheden van een champignonkwekerij. Daarnaast
bedraagt deze functie maximaal 5.000 m2.
Zoals in deze memo is onderbouwd voldoet het bedrijf, gelegen aan de Beeksedijk 10 te Gemert
aan de Verordening ruimte 2014 (versie juli 2015).
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