Indienen van een MOTIE aan de gemeenteraad ex artikel 37 van het Reglement van
orde voor de gemeenteraad 2016.
Onderwerp: omgevingsvergunning geitenhouderij Muizenhol 1 te Bakel

motie wordt ingediend door:

Lokale Realisten, Dorpspartij en CDA

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de volgende motie voor behandeling aan de raad voor te leggen:

“De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
In vergadering bijeen op 14 juli 2016
Gelet op de op 11 juli door het college ontvangen aanvraag gericht op het vergunnen van
de realisatie van geitenstallen, activiteiten bouw en milieu aan Muizenhol 1 te Bakel.

Overwegende dat:


de aanvraag gefaseerd wordt ingediend, waarbij fase 1 betrekking heeft op de
bouw van een bouwwerk met agrarische functie voor het huisvesten van geiten;



ter plaatse een varkensbedrijf was gevestigd.



de locatie in bestemmingsplan Gemert-Bakel buitengebied 2010 de bestemming
agrarisch/agrarisch bedrijf met de functieaanduiding intensieve veehouderij heeft;



binnen deze aanduiding zowel een varkensbedrijf als een geitenbedrijf mogelijk
is;



op 5 juli jongstleden het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het
onderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden presenteerde;



dit RIVM onderzoek mede aan de geitenhouderij specifiek aandacht geeft;



de uitkomsten van dit onderzoek vragen om een nauwgezette interpretatie en
vertaling;



de betekenis van de bevindingen in het RIVM onderzoek voor Gemert-Bakel nog
door het college aan de raad voorgelegd zullen moeten worden, waarbij
wijzigingen van inzichten en beleid op dit moment niet zijn uit sluiten;



voor lopende en nog in te dienen vergunningsaanvragen in relatie tot veehouderij
moet gelden dat deze met zeer grote zorgvuldigheid beoordeeld moeten worden
met een afweging naar en met alle direct betrokkenen;

roept het college op:


de gemeenteraad te informeren over de zienswijze van het college met
betrekking tot de bevindingen in het RIVM onderzoek Veehouderij en gezondheid
omwonenden;



nieuwe en lopende omgevingsvergunningaanvragen met betrekking tot
veehouderij, de geitenhouderij in het bijzonder, zeer zorgvuldig te beoordelen en
er voor zorg te dragen dat bij de te maken afweging de belangen van alle direct
betrokkenen worden ingebracht.

en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening door de indiener(s) van de motie,

