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College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Gemert-Bakel
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5420 DA Gemert

Erp, 27 september 2010

Onderwerp: verzoek vormverandering bouwblok Burg. Nooyenlaan 1 De Rips

Geachte College,

Namens A. van der Ven, Burg. Nooyenlaan 1, 5764 RG, De Rips ontvangt u dit verzoek voor
een vormverandering van het bouwblok Burg. Nooyenlaan 1 te De Rips.

De heer van der Ven exploiteert op deze locatie een vleesveehouderij. Hij is voornemens het
bedrijf uit te breiden met een vleesveestal van 13,6 m bij 60,6 m. De meest logische plek
voor deze stal is oostelijk naast de bestaande stallen. Echter, het vigerende bouwblok is dan
aan deze zijde niet ruim genoeg.

Een gedeelte van de nieuwe stal valt buiten het bouwblok. Ook is er geen ruimte voor de
landschappelijke inpassing. Om deze reden is een wijziging van het bouwblok noodzakelijk.
De oppervlakte van het bouwblok is voldoende groot, zodat alleen de vorm gewijzigd hoeft
te worden. Het bedrijf is gelegen in een landbouwontwikkelingsgebied.

Op de tekening is het gewenste bouwblok aangeduid. Tevens is het vigerende bouwblok
aangegeven. Ook is een erfinrichtings/beplantingsplan en een waterparagraaf bijgevoegd.

Op 28 mei 2010 heeft over dit plan een overleg plaatsgevonden met de heer Van Vijfeijken
en mevr. Linnemans van uw organisatie.

Ik verzoek u het bouwblok van vorm te veranderen overeenkomstig bijgevoegde tekening.
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Hebt u vragen of opmerkingen over dit verzoek? Neemt u dan gerust contact met mij op. U
kunt mij bereiken per e-mail (r.v.lieshout@FGbedrijfsontwikkeling nl) of op telefoonnummer
0413 71 43 42 .

Met vriendelijke groet,

ing. M.J.P. (René) van Lieshout
FG bedrijfsggtwikkeling

Bijfee: tekening gewenst bouwblok
erfinrichtings/beplantingsplan
waterparagraaf
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