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Geochle heer, mevrouw,

Hierbii sturen wii u ons besluit lot wiiziging von de begrenzing von oonduiding
'Beperkingen veehouderii', op bosis von ortikel 25.2 von de Verordening ruimte.

De "Wiiziging Verordening ruimle 2014ivm plon Buitengebied herziening

oktober 2O15,locotie Besterd 'l Gemert-Bokel" treedt met ingong von de dog
no plootsing von het wiizigingsbesluit in het Provinciool Blod in werking.

ln verbond met het bepoolde in ortikel I .2.,l lid 4 von hel Besluit ruimteliike

ordening verzoeken wii u biigoonde slukken op de gebruikeliike wiize in uw
gemeentekonloor ler inzoge te leggen. Ook verzoeken wii u in verbond mel het

bepoolde in ortikel 1.2..l lid 3 von genoemd besluit om ICT-opporotuur oon
burgers ter beschikking te stellen om de digitole versie in le kunnen zien en

linken op uw website op te nemen noor:
. http:/ /ruimteliikeplonnen.brobont.nl

Hierin stoon olle provinciole ruimteliike plonnen;
. http:/ /www.ruimteliikeplonnen.nl.

De rechtstreekse link noor het plon is: http//:
www. ru i mtel i 
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Provincie" Noord-Brobont

Voor de volledigheid wiizen wii u erop dot de in het ontwerpplon opgenomen
gebiedsoonduidingen "in Verordening ruimte te verwiideren beperkingen
veehouderii" door bovenstoonde wiiziging kunnen vervollen bii de voststelling

von het bestemmingsplon.

Dqlum

5 ionuori 201ó

Ons kenmerk

c2181061 /3900344

Overeenkomstig het door Gedeputeerde

Stoten von Noord-Brobont genomen besluit,

nomens deze,

n2'

P.M.A. von Beek,

ofdelingshooÍd Cluster Ruimte
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Onderwerp

Wiiziging Verordening ruimte 20,l4 ivm plon Buitengebied herz. oktober 2015,
Beslerd 1 Gemert-Bokel

Ons kenmerk

c2181061/ s900377

Gedeputeerde Stqlen yon Noord-Brobont

Gelet op ortikel 25.2 von de Verordening ruimte 20.l4;

Overwegende dot
de gemeente Gemert-Bokel heeft verzocht om wiiziging von de begrenzing

von de oonduiding 'Beperkingen veehouderii' nobii Besterd I te Bokel,

oongewezen in de Verordening ruimte 2O14;

met deze wiiziging de voststelling von het bestemmingsplon "Gemert-Bokel

Buitengebied, herziening oktober 201 5' mogelilk wordt gemookt;

- Gedepuleerde Stoten bereid ziin dit verzoek in le willigen en doortoe de

relevonte begrenzingen in de Verordening ruimte 20 14 oon te possen;

Besluiten

Wiiziging Verordening ruimïe 20,l4 ivm plon Buitengebied herz.

oktober 201 5, Besterd I Gemert-Bokel vost le slellen met plonidn

N L. lMRO.9930.wiizvr1 49 1 ó52Bestl -voO I ;

Bereikboorheid met

openboorvervoer: zie
www. brobo nt. nl/busentoxi
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Dqtum

5lonuori 201ó

C)ns kenmerk

c2181061/ 3900377

il deze beschikboor te stellen op www.ruimteliikeplonnen.nl en vio
ruimteliikeplonnen. brobont. nl

's-Hertogenbosch, 5 jonuori 201 ó

Gedeputeerde Stoten von Noord Brobont,

de voorzitter, de secreloris,

prof. dr. W.B.H.J. von de Donk A.M. Burger

Geen beroep
Aongezien sproke is von olgemene regelgeving is beroep tegen dit besluit niet
mogeliik.
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Legendo herbegrenzingsbesluit

.\\ V"r*iiderde beperkingen veehouderii

Verordening ruimte
Zoekgebied voor stedeliike ontwikkeling, Kernen in londeliik gebied

Gemengd londelilk gebied

Beperking veehouderii
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Wiiziging Verordening ruimte 2Ol4 ivm plon Buitengebied herz.
oktober 2015, Besterd I GemeË.Bokel
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Regels

Hoofdsfuk I lnleidende regels

Artikell Begripsbepoling

ln deze verordening wordt verstoon onder

l.t wiizigingsverordening:

de geometrisch bepoolde plonobjecten ols vervot in het GML-bestond
NL. lM RO.9930.wiizvr I 49 I ó52Best I -voO'1, met de bilbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wiiziging oonduidingen

2.1 Beperkingen Veehouderii

ln verbond met het bestemmingsplon Gemert-Bokel Buitengebied, herziening oktober 20.l5 wordt
de begrenzing von de oonduiding 'beperkingen veehouderii' ols volgt gewijzigd:

. Bii Besterd I te Bokel wordt een deel von deze oonduiding verwiiderd.

Hoofdstuk3 Slotbepolingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wiizigingsverordening treedt in werking met ingong von de dog no de dotum von uitgifte
von het Provinciool Blod woqrin zii wordt geplootst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wilzigingsverordening wordt oongehoold ols: Wiiziging Verordening ruinrte 2014 ivm plon

Buitengebied herz. oktober 2015, Besterd I Gemert-Bokel
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Toelichting

Hoofdstuk I Het gemeenteliik plon

I.I Beschriiving von het plon

De gemeente Gemert-Bokel octuoliseert twee keer per joor het bestemmingsplon voor het

buitengebied , zodol dit ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen. ln de herzieningen ziin olleen
die locoties opgenornen woor oonpossingen nodig ziin.
Het plon 'GemertBokel Buitengebied, herziening oktober 20,l5' is zo'n gedeelteliike herziening
voor diverse verspreid liggende locoties in het geldende bestemmingsplon Buitengebied .

Eén von de in het plon opgenomen ontwikkelingen voorziet in een oonpossing von het bouwvlok
op het odres Besterd I te Bokel. De gemeente doet een beroep op ortikel 3.3 von de
Verordening ruinrte 201 4 zools deze luidt per 15 iuli 20.l5 (hierno: Verordening ruimte) om of te
wiiken vio mootwerk. Om deze nrootwerkmogeliikheid te kunnen benutten dient de oonduiding
'Beperkingen veehouderii', die over het desbetreÍÍende deel von het nieuwe bouwperceel ligt, te
worden verwiiderd.

Op het bouwvlok is een vorkenshouderii, met ols nevenqctiviteit bio-vergisting, gevestigd. De

oonpossing von het bouwvlok, vio de mootwerknrogeliikheid, is nodig om de co-producten voor
de bestoonde biovergisting overkopt te kunnen opsloon. Verder vindt beperkte oonleg von
erfverhording ploots voor bereikboorheid von voertuigen woorvoor geen onder olternotief is.

De octiviteiten von het bedriif nernen niet toe. Het goot specifiek om een meer odequote
bedriifsvoering zonder dot de provinciole ruinteliike belongen worden oongetost. De

mootwerkoplossing brengt ook met zich mee dot geen uitbreiding nug plootsvinden von de
veehouderii zelf en ook de biovergister kon niet worden uitgebreid. De gemeente heeft deze
zoken op een goede monier in het bestemmingsplon geregeld.

De huidige instollotie is dusdonig compoct dot een brondgevoorliike situotie bestoot. ln het

verleden is meermools een beginnende brond ontdekt. Voorts wordt door de beoogde, nieuwe
bedriiÍsopzet verontreiniging von omliggende gronden en wotergongen door ofspoeling
voorkomen. Woterschop Ao en Moos heeft op diverse momenten oongedrongen om de huidige
problemotiek op te lossen in voornoemde zin.

1.2 Afwiiking von geldende Verordening ruimfe

Het bouwvlok voor Besterd I zools dot is opgenomen in het ontwerpplon volt voor een gedeelte
somen met de oonduiding 'Beperkingen veehouderii'. Dit zou kort gezegd inhouden dot binnen
het bouwvlok geen bouwmogelilkheden geboden mogen worden voor nieuwe ontwikkelingen, dus

ook niet voorvoor de hierboven in porogroof 1.1 geschetste ontwikkeling woor het plon iuist voor
is bedoeld.

ln het ontwerpplon is doorom in een wiiziging in oonduiding 'Beperkingen veehouderii' voorzien
ten opzichte von de oonduiding zools op dot nroment opgenornen in de Verordening ruirnte.

Wiiziging Verordening ruimte 20'l 4 ivm plon Buitengebied herz. ohober 2015, Besterd I Gemert-Bokel (vostgesteld) 5/1O



Dit is geboseerd op mogeliikheden die de Verordening ruinrte bevot voor oonpossing von grenzen

ten behoeve von bestemmingsplonnen. Meer informotie hierover is opgenomen in Hoofdstuk 3

Verordening ruirnte.

Hoofdstuk 2 Herbegrenzing yoor het plon Gemerl'Bokel
Buitengebied, herziening oktober 2OI 5

2.1 Procedure

Het voornemen om ons te verzoeken de grenzen von de oonduiding 'Beperkingen veehouderil' in

de Verordening ruinrte voor het gemeentelilk plon oon te possen heeft somen met het gemeenteliik

ontwerp-bestemmingsplon ter inzoge gelegen met ingong von 5 oktober 2015 tot en met ló
november 20.l5. Gedurende deze termiin wos het mogelilkte reogeren op het oonpossen von de
Verordening ruimte.

Er ziin geen reocties ingezonden tegen deze wiiziging von de begrenzingen in de Verordening
ruirnte.

2.2 Oordeel t.o.v. verzoek tot herbegrenzing

Wii hebben besloten over te goon tot het oonpossen von de begrenzingen in de Verordening
ruinrte ten behoeve von het gemeenteliik plon.

ln de toelichting von het ontwerp bestemmingsplon 'Gemert-Bokel Buitengebied, herziening
oktober 20.l5'en de dooroon ten grondslog liggende stukken wordt zorgvuldig onderbouwd dot
oon de regels behorend bil een verzoek om wiiziging von de oonduiding 'Beperkingen
veehouderii' op verzoek wordt voldoon. Plonologisch is dit op een iuiste wiize door vertoold in

het ontwerp von het gemeenteliik plon dot doormee voldoet oon de dooroon gestelde regels in
de Verordening ruirnte.

ln de volgende porogrofen goon wii hier verder op in.

2.3 Overwegingen t.o.y. yereisten yoor wiiziging

ln de toelichting bii het bestemmingsplon en voorts in de specifieke biilogen voor de locotie
Besterd 1 nret biibehorende stukken, wordt genotiveerd dot het reoliseren von de in porogrooÍ
I . I geschetste ontwikkeling von groot belong is en dot er geen olternotieven ziin voor oonpossing
von het bouwvlok op een zodonige monier dot deze niet somenvolt met de oonduiding
beperkingen veehouderii.

Artikel 25.2 von de Verordening ruinrte voorziet in de bevoegdheid voor wiiziging von de
oonduiding 'Beperking veehouderii'. Doorbii is een oontol voorwoorden gesteld. ln de toelichting
von het bestemmingsplon en de biilogen is goed gemotiveerd, dot hieroon wordt voldoon.

Ondergeschikte wiiziging
Het gebied von de herbegrenzing kent een omvqng von circo 800m2. De huidige begrenzing von
de oonduiding 'Beperkingen veehouderii' ligt nogol diffuus in het lqndschop. Gezien de ligging
von het gebied en de feiteliike situotie, zol er bil de nieuwe begrenzing sproke ziin von een

ó/1O WiizigingVerordening ruimte 2014 ivm plon Buitengebied herz. oktober 2015, Beslerd I Gemert-Bokel (vostgesteld)



logische, nieuwe begrenzing op deze specifieke locotie. Al met ol ziin wii von mening dot sproke is

vqn een ondergeschikte wiiziging die niet leidt tot oontosting von het gebied ols geheel.

Aonvoordboor woon- en leefklimoqt

De plontoelichting en de specifieke billogen voor de locotie Besterd 1 met biibehorende stukken

goon in op deze voorwoorde.

Er is een Brobontse Zorgvuldigheidsscore Veehouderii (BZV) oongeboden wooruit blilkt dot de

scores voldoen oon de vereisten uit de BZV.

Verder blilkt uit de geurberekeningen ochtergrondsituotie dot er op een tweetol woningen sproke

is von een overbeloste situotie. Uit deze berekeningen blilkt evenwel dqt het odres Besterd 1 geen

substontiële biidroge oon de overbelqsting levert (niet behorende tot de bedrijven die gezomenliik

voor 80% von de overbeloste situotie zorgen). De individuele belosting is groter don 0,5 OU op

deze twee woningen. Conform de "nodere informotie proportionele ofnome overbelosting" mogen

bedriiven die niet substontieel biidrogen oon de overbelosting Ínoor wel een individuele belosting
> 0,5 OU hebben, gevroogd worden de individuele belosting niet te loten toenemen ten opzichte

von de uitgongssituotie. De geurbelosting wiizigt in dit plon niet, er is dus geen sproke von een

toenome. De beoogde ontwikkeling oon Besterd I voldoet oon de gestelde norrnen.

Voorts is in het koder von de joorgemiddelde fiinstofconcentrotie een lSL3o berekening

uitgevoerd. Uit deze berekening bliikt dot voldoon wordt oon de provinciole eisvon 31,2pg/n3.

Tevens is een omgevingsdioloog gevoerd, gericht op het betrekken vqn de belongen von de

omgeving. Dit bliikt uit een kort verslog en presentielilst von betrokkenen.

Wii concluderen dot is oongetoond dot er sproke is von een oonvoordbqor woon- en leefklimoot

mede gelet op ospecten vonwege milieu en volksgezondheid en een zorgvuldige dioloog.

Geen oqntosting von in de nobiiheid ecologische woorden
ln het koder von deze voorwoorde hebben wii de volgende onderdelen beoordeeld:

. bestoonde en nieuwe notuur in de vorm von reeds begrensde Ecologische HoofdStructuur
(EHS) zools opgenornen in de Verordening ruimte;

. woterwingebieden exclusief de beschermingszones rondom de woterwinning;

. ommoniqkzone von 250 meter om gebieden op bosis von de Wet omrnoniok en veehouderii
(Wov);

. vergunningverlening op bosis von de Notuurbeschermingswet.

Wii merken op dot het gebied woorover het verzoek om herbegrenzing goot niet tot de EHS

behoort. Op een ofstond vqn ruim 400 meter vonof de grens von de inrichting kornt EHS voor.
Het dichtstbiiziinde beschermde notuurmonument betreft 'Dommelbeemden'op een ofstond von

ongeveer l8 kilometer en het meest nobij gelegen Noturo 2OOGgebied 'Deurnsche en Moriopeel'

bevindt zich op circo 7 kilometer.

Verder ligt op een ofstond von ongeveer 1,9 kilometer een woterwingebied.

Voorts volt het gebied von de herbegrenzing buiten een kwetsboor gebied of een 250 meterzone

rondom een gebied op bosis von de Wov.

Voor de octiviteiten op het odres Besterd I is op 4 oktober 2012 een vergunning op grond von

de Notuurbeschermingswet 1998 verleend.
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Op bosis von bovenstoonde overwegingen ziln wii von mening dot er geen oontosting von in de

nobiiheid gelegen ecologische woorden plootsvindt.

Hoofdstuk 3 Verordening ruimte

De Verordening ruimte 20,l4 bestoot uit koortmoteriool en regels die onolosmokeliik met elkoor
ziln verbonden in een digitool plon. Dit digitole plon kon in een koortviewer in een

internetbrowser bekeken en geroodpleegd worden. Een klik op de koort mookt duidelllk welke

structuren en oonduidingen met bilbehorende regels op die locqtie gelden. Dit somenspel tussen

koqrten en regels bepoolt welke normen een gerneente voor een bepoolde locotie moet hqnteren

bii het moken von een bestemmingsplon of bil het verlenen von een omgevingsvergunning die

ofwilkt von het geldende bestemmingsplon.

3.1 Bevoegdheid oonpossing grenzen

Omdot de gemeente bii het voststellen von een bestemmingsplon de Verordening in ocht mcet

neren, zou het zonder oonpossingen von de koort von de verordening niet mogelilk ziin om het

bestemmingsplon'Gemert-Bokel Buitengebied, herziening oktober 2015'vost te stellen. Het plon

zools het er nu ligt is immers in striid met de regels voor de beperkingen veehouderii. Voststelling is

dus olleen mogeliik wonneer de koort von de Verordening ruimte zodonig is oongepost, dot het

plon er niet longer mee in striid is.

Om oonvoordbore en wenseliike wiizigingen in de grenzen von deze oonduiding in het koder von

een gemeenteliik plon mogelilk te moken, bevot de Verordening ruimte in ortikel 25.2 een regeling

woorbii wii onder voorwoqrden deze grenzen kunnen wiizigen op verzoek.

ln ortikel 3ó.5 is de procedure hiervoor opgenornen. Deze strekt ertoe, dot wii kennis kunnen

neÍnen von zienswiizen over de nieuwe ehs-grenzen, voordot wii hierover een besluit nemen.

Omwille von overzichteliikheid en ter voorkoming von vertroging in de gemeenteliike

besluitvorming is bepoold dot hiervoor gelegenheid wordt geboden tegeliikertiid met de

terinzogelegging von de ontwerp-bestemmingsplon.

3.2 Regels Verordening ruimte 20t4 roodplegen

De wiiziging heeft olleen betrekking op de begrenzingen von een beperkt oontol structuren en/of
oonduidingen in de Verordening ruinrte. Doqrom dient noost dit wi;zigingsbesluit ook oltild de

Verordening ruinrte te worden geroodpleegd, omdqt er nog ondere oonduidingen en dus regels

op dezelfde locotie von toepossing kunnen ziin.
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Biiloge(n)
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Biiloge I Relevonle ortikelen Verordening ruimle

Hoofdstuk I
Veehouderii

Wiiziging vqn de oonduiding Beperkingen

Artikel 2i.2Y$iziging von de begrenzing op verzoek
1. Het college von burgemeester en wethouders kon Gedeputeerde Stoten verzoeken om de

begrenzing von de oonduiding 'Beperkingen veehouderii'te wijzigen, mits:

o. het een ondergeschikte wilziging von het gebied betreft;
b. is oongetoond dqt er sproke is von een oonvoordboor woon- en leefklinroot mede gelet

op ospecten vqnwege milieu en volksgezondheid;
c. er geen oontosting von in de nobiiheid gelegen ecologische woorden plootsvindt.

2. Op een verzoek ols bedoeld in het eerste lid is ortikel 3ó.5 (procedure grenswiiziging op
verzoek) von toepossing.

HooÍdsruk 2 Procedure wiiziging op verzoek

Arrikel $.5 Procedure wiiziging yon grenzen op verzoek
l. Het voornenren omeen verzoekte doen ols bedoeld in ortikelen 4.12,5.3,5.4,5.5,6.18,

8.3,9.3, ll.2,tweedelid,12.2,l3.2,derdelid,14.2, vierdelid, l8.2,derdelid, 19.2,

derde lid, 20.2, derde lid, en 25.2, mookt deel uit von de uniforme openbore
voorbereidingsprocedure von een bestemmingsplon, woorbii in het ontwerp bestemmingsplon,

indien von toepossing, de volgende gebiedsoonduidingen worden opgenoÍnen:
q. gebiedsoonduiding: overig - in Verordening ruinrte toe te voegen [noom

gebiedscotegorie];
b. gebiedsoonduiding: overig - in Verordening ruimte te verwiideren[noom

gebiedscotegorie].
2. Een verzoek wordt no ofloop von de terinzogelegging bedoeld in ortikel 3:l I von de

Algemene wet bestuursrecht, bl1 Gedeputeerde Stoten ingediend en goot vergezeld von een

beschriiving wooruit blilkt dot is voldoon oon de in deze verordening gestelde voorwoorden
wooronder wiiziging von de begrenzing mogelilk is en, in voorkomende gevollen, von noor
voren gebrochte zienswiizen.

3. Gedeputeerde Stoten beslissen binnen vier weken no ontvongst von een verzoek ols bedoeld
eerste lid.

4. Een bestemmingsplon ten behoeve woorvon de gemeente een verzoek om wiiziging von de

begrenzing heeft gedoon, wordt vostgesteld nodot Gedeputeerde Stoten hebben besloten tot
wiiziging von de begrenzing.

10/10 Wiiziging Verordening ruimte 20l4 ivm plon Buitengebied herz. oktober 2015, Besterd I Gemert-Bokel (vostgesteld)
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