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Geen milieueffectrapportage HTPM van 

der Zanden, Oldert 6, Bakel

 

 
 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel maken als bevoegd gezag, gelet op 
artikel 7.8b, vijfde lid van de Wet milieubeheer, het volgende bekend. 

Op 9 februari 2010 heeft HTPM van der Zanden, per adres Oldert 6 in Bakel middels het indienen van 
een aanmeldingsnotitie medegedeeld dat zij voornemens zijn een verandering in het veebedrijf te 
realiseren aan het adres Oldert 6 in Bakel kadastraal bekend als sectie N, nummers 1576 en 1577 
(beide gedeeltelijk). Deze activiteit is onderworpen aan een beoordeling ingevolge het Besluit 
milieueffectrapportage 1994 j° artikel 7.4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel hebben op 3 augustus 2010 besloten 
dat voor de voorgenomen activiteit geen Milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld, 
alvorens door hen een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning 
ingevolge de Wet milieubeheer.
Naar mening van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel leidt de voorgenomen 
activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu.

U kunt het besluit en de overige stukken inzien van 9 augustus 2010 tot en met 20 september 2010 bij 
het Loket Bouwen en Wonen in het gemeentehuis aan Ridderplein 1 in Gemert. Dit kan op maandag 
van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 17.00 uur tot 19.00 uur, op dinsdag, woensdag, donderdag en 
vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Ook kunt u een afspraak maken om buiten de bezoekuren de 
aanmeldingsnotitie in te zien. 

Gemert, 3 augustus 2010

Het college van burgemeester en wethouders,
namens deze:
M. Willems-van Gils,
medewerker Beleid en Advies.
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