Aanvulling
Beleidskeuzen notitie Gemeentelijke
beleidskeuzen t.b.v. bestemmingsplan
Inleiding
Op 28 januari 2016 heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel haar beleidskeuzen notities
“Verordening Ruimte 2014” en “Gemeentelijke beleidskeuzen obv huidig bestemmingsplan”
vastgesteld. Deze documenten zijn de basis voor de aanpassing van het bestemmingsplan
buitengebied en het opstellen van de bijbehorende Plan MER. Diverse ontwikkelingen en
nieuwe kennis met betrekking tot mogelijke risico's voor de volksgezondheid, geven
aanleiding een aanvulling te doen op de eerder gemaakte gemeentelijke beleidskeuze voor
aanpassing van de bestemmingsplanregels ten opzichte van het huidige bestemmingsplan.
Let wel: de reeds eerder vastgestelde beleidskeuzen notities blijven in stand. Het betreft nu
een aanvulling op de eerder gemaakte beleidskeuzen voor het onderdeel Gemeentelijke
beleidskeuzen.

Verbod directe omschakeling niet-pluimvee naar pluimvee
In het huidige bestemmingsplan buitengebied is het mogelijk om binnen de bestemming
Agrarisch – Agrarisch bedrijf, specifieke aanduiding IV, een vrije keuze te maken in de
diercategorie die in ons bestemmingsplan aangeduid is onder de functieaanduiding
Intensieve Veehouderij. In het beleidskeuzedocument dat vastgesteld is in 2016 is deze
mogelijkheid in stand gebleven. Inmiddels zijn er diverse rapporten gepubliceerd waarin de
resultaten weergegeven zijn van onderzoeken naar de mogelijke relatie tussen de
veehouderij en de gezondheid van omwonenden. Hierbij is aangetoond dat er voornamelijk
rondom pluimveehouderijen een verhoogde ziektedruk richting omwonenden aanwezig is. De Rijksoverheid is bezig met het ontwikkelen van nieuwe wet- en regelgeving rondom fijn
stof en endotoxine, maar deze laat langer op zich wachten dan voorheen aangegeven was.
Vanuit diverse partijen komen zorgelijke signalen en wordt gevraagd rekening te houden met
deze zorgelijke signalen. De gemeente Gemert-Bakel heeft aandacht voor volksgezondheid
rondom veehouderijen en streeft naar een zorgvuldige veehouderij. In de nabije toekomst
zijn er diverse ondernemers die (gedwongen) een besluit moeten nemen over de toekomst
van hun bedrijf (deelnemers Actieplan ammoniak uiterlijk 1-1-2020, ondernemers
pelsdierhouderij ivm Wet Verbod pelsdierhouderij uiterlijk 1-1-2024). In het bestemmingsplan
is nu aangegeven dat omschakelen tussen de diercategorieën die onder IV vallen, mogelijk
is. Men zou dus van nertsen naar pluimvee om kunnen schakelen, of van varkens naar
pluimvee. Het is echter de vraag of iedere locatie waar nu IV bestemd is, ook geschikt /
gewenst is voor IV-pluimvee. Vanwege de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid wordt
voorgesteld deze directe omschakelmogelijkheid van niet-pluimvee naar pluimvee te
wijzigen naar een ‘Nee-tenzij” mogelijkheid met een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid om
deze onder ruimtelijke voorwaarden wel mogelijk te maken. Door de binnenplanse
mogelijkheid erin te houden, wordt directe planschade voorkomen en kan er bij een verzoek
een goede afweging gemaakt worden of op die locatie een omschakeling van niet-pluimvee
naar pluimvee in het kader van volksgezondheid acceptabel is.
Voorstel voor bestemmingsplan buitengebied:
- verwijderen directe omschakelmogelijkheid van niet-pluimvee naar pluimvee
- toevoegen binnenplanse mogelijkheid voor het omschakelen van niet-pluimvee
naar pluimvee

Vervolg
Deze aanvulling op de beleidskeuzenotitie wordt door het college van B&W en de
gemeenteraad vastgesteld. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt deze aanvulling,
samen met de reeds eerder vastgestelde beleidskeuzenotities, de basis voor het nieuwe
bestemmingsplan.
Aan de hand van deze aanvulling op de beleidskeuzenotitie (in combinatie met de eerder
vastgestelde notities) wordt het bestemmingsplan inclusief de Plan MER opgesteld.

