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Nes – Hondenkennel
In het dorp Nes is een hondenkennel?
Het is bij de gemeente niet bekend dat er een hondenkennel in Nes aanwezig is.

Wat zijn de regels in de APV voor de vestiging van een kennel?
Binnen de APV zijn geen regels opgenomen over de vestiging van een kennel. De regels
waaraan getoetst wordt of een kennel mogelijk is op een locatie zijn met name het
bestemmingsplan en de milieuwetgeving.
Wat zijn de mogelijkheden voor buren om een vestiging tegen te houden of
ongedaan te maken?
Bestemmingsplan:
In het bestemmingsplan staat voor een locatie aangegeven wat het toegestane gebruik is
en in welke mate en afmetingen er gebouwen en bouwwerken op de gronden mogen
worden opgericht. Als het beoogde gebruik of de beoogde omvang van de gebouwen niet
past in het bestemmingsplan dan de gemeente bij een aanvraag moeten beoordelen of
het wenselijk is ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan. Als dit niet mogelijk is
zal de aanvraag worden geweigerd.
Wabo / Besluit omgevingsrecht / Wet milieubeheer / activiteitenbesluit:
Een dieren- pension is een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer. Deze Activiteit is
meldingsplichtig en valt onder het activiteitenbesluit. Bij de melding kan het bevoegd
gezag verzoeken om een akoestisch onderzoek als het aannemelijk is dat er niet aan de
geluidsvoorschriften voldaan kan worden.
NB in het algemeen kan worden gesteld dat het qua regelgeving niet voor de hand lijkt te
liggen dat een hondenkennel in een woonwijk gevestigd kan worden.

Wat zijn de mogelijkheden voor de buren als er overlast wordt ervaren door
ervaren overlast?
Dan kan het bevoegd gezag een onderzoek instellen of de overlast gegrond is. Mocht dit
zo zijn, dan kan er handhavend op getreden worden. Wel wordt dan eerst de
inrichtinghouder in de gelegenheid gesteld om aan de voorschriften te voldoen
(maatregelen treffen).

