18- 2022
Datum: 20 januari 2022
Betreft: Publicatie bekendmakingen: milieumeldingen
M.b.t. de volgende publicatie bekendmakingen milieumeldingen heeft Sociaal- Gemert
Bakel enkele vragen.
Met deze publicaties is het volstrekt onduidelijk wat op deze locaties gaat gebeuren.
Antwoord:
De publicatie betreft de zakelijke inhoud van de melding. Het in ondoenlijk om alle
voorgenomen wijzigingen in de publicatie uit te schrijven. Omdat er veel interesse is in de
veehouderij in onze gemeente, vermelden we specifiek bij deze publicaties in algemene
termen of er wijzigingen plaatsvinden in de totale dierbezetting. Bij de publicatie is in een
uitgelicht katern aangegeven dat de stukken opgevraagd kunnen worden indien men deze in
wil zien. Daar wordt regelmatig gebruik van gemaakt.
Op 12 oktober 2021 is de volgende milieumelding gepubliceerd:
Milheeze:
− wijzigen van de rundveehouderij met uitbreiding van dieraantallen, Peeldijk 20
(53457-2021) activiteitenbesluit milieubeheer verzenddatum 6 oktober 2021
➢ Welke aantallen rundvee betreft de uitbreiding?
Antwoord:
Met dit besluit is het toegestaan om 194 stuks melkrundvee, 114 stuks jongvee, 25 stuks
nuchtere kalveren (nuka’s) en 5 stuks fokstieren en overig rundvee te huisvesten. Dit is ten
opzichte van de eerdere toestemming een afname van 5 stuks melkrundvee en een toename
van 15 stuks jongvee, 5 stuks nuka’s en 5 stuks fokstieren en overig rundvee. De totale
uitbreiding betreft 20 stuks rundvee.
Op 19 oktober 2021 is de volgende milieumelding gepubliceerd:
De Rips:
- toename veebezetting rundveebedrijf, annex akkerbouw en (biologische)wijnbouw,
Oploseweg 9, De Rips (17751-2021) activiteitenbesluit milieubeheer verzenddatum 18
oktober 2021
➢ Met welk aantal veebezetting neemt het rundveebedrijf toe?
Antwoord:
Met dit besluit is het toegestaan om 99 stuks zoogkoeien, 156 stuks jongvee en 50 stuks
fokstieren en overig rundvee te huisvesten. Dit is ten opzichte van de eerdere toestemming
een afname van 110 stuks melkrundvee en een toename van 99 stuks zoogkoeien, 79 stuks
jongvee en 50 stuks fokstieren en overig rundvee. De totale uitbreiding betreft 118 stuks
rundvee.
Op 30 november 2021 is de volgende milieumelding gepubliceerd:
Elsendorp:
- buiten gebruik mestsilo en wijziging veebezetting (aantal rundvee en schapen blijft
gelijk, toename paarden), Stichtingseweg 41 (62759-2021) activiteitenbesluit
milieubeheer verzenddatum 29 november 2021
➢ Met welk aantal paarden neemt de wijziging van veebezetting toe?
Antwoord:
Er worden 5 stuks paarden toegevoegd.
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Op 14 december 2021 is de volgende milieumelding gepubliceerd:
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij
wijzigingen aanbrengen:
Elsendorp:
− veranderen van de dierbezetting waarbij het aantal rundvee toeneemt, Oude
Domptweg 41 (75763-2021) activiteitenbesluit milieubeheer verzenddatum 2 december
2021
➢ Met welke aantallen rundvee neemt het veranderen van de dierbezetting toe?
Antwoord:
Met dit besluit is het toegestaan om in optie één 97 stuks melkrundvee, 94 stuks rundvee en
2 paarden te huisvesting en in optie twee 227 stuks jongvee en 2 paarden. Dit is ten opzichte
van de eerdere toestemming bij optie één een gelijk blijven van aantallen dieren en bij optie
twee een afname van 97 stuks melkrundvee en een toename van 133 stuks jongvee. De
totale uitbreiding betreft 36 stuks rundvee.
Op 28 december 2021 is de volgende milieumelding gepubliceerd:
De Rips:
− verandering van de rundveehouderij met daarbij een toename van melkkoeien,
jongvee en een paard, Vredepaaldreef 8 (58573-2021) activiteitenbesluit milieubeheer
verzenddatum 23 december 2021
➢ Met hoeveel melkkoeien neemt de verandering van de rundveehouderij toe?
➢ Met hoeveel jongvee neemt de wijziging verandering de rundveehouderij toe?
Antwoord:
Met dit besluit is het toegestaan om 121 stuks melkrundvee, 65 stuks jongvee en 4 paarden
te huisvesten. Dit is ten opzichte van de eerdere toestemming een toename van 46 stuks
melkrundvee, 5 stuks jongvee en 1 paard. De totale uitbreiding in rundvee is 51 stuks.
Op 04 januari 2022 is de volgende milieumelding gepubliceerd:
Gemert:
- wijziging voormalig pluimveebedrijf in een veehandelsbedrijf, Leemskuilenweg 40
(23310-2021) activiteitenbesluit milieubeheer verzenddatum 27 december 2021
➢ Wat houdt de wijziging van het pluimveebedrijf naar een veehandelsbedrijf in?
Antwoord:
De veehouderij is beëindigd. Er wordt een veehandelsbedrijf opgericht welke
landbouwhuisdieren inkoopt, om deze vervolgens weer te verkopen aan derden. In de
motivering is aangegeven dat het kan voorkomen dat er enige tijd zit tussen het moment van
aankoop en verkoop. In de tussentijd worden de dieren gehouden op de locatie. De melding
voorziet in geschatte benodigde dierplaatsen per diercategorie, afhankelijk van de
marktontwikkeling. Maximaal kunnen de volgende dieren aanwezig zijn: 40 stuks paarden
ouder dan 3 jaar, 74 stuks paarden jonger dan 3 jaar, 275 stuks jongvee, 10 stuks
melkrundvee, 50 stuks fokstieren en overige rundvee, 50 stuks schapen, 500 stuks legkippen
In afwachting van een reactie.
Met vriendelijke groet,
Marius Vos
Sociaal Gemert-Bakel
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