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Op 30 juli 2009 hebben wij uw aanvraag voor een milieuvergunning voor uw bedrijf aan  
Oldert 6 in Bakel ontvangen. Deze aanvraag is bij ons ingeboekt onder nummer 193655 en in 
behandeling bij M. Willems – van Gils van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. In deze brief 
informeren wij u over de vergunningprocedure. 
 
In behandeling nemen  
Voor de gewenste wijzigingen op uw bedrijf diende er voorafgaand aan de 
vergunningprocedure, een besluit op een aanmeldingsnotitie te zijn genomen. Deze 
procedure is inmiddels doorlopen, waardoor uw aanvraag voor de milieuvergunning weer 
opgepakt kan worden. Bij de beoordeling van de aanvraag hebben wij vastgesteld dat enkele 
gegevens niet (meer) in overeenstemming zijn met de gegevens uit de aanmeldingsnotitie. Dit 
betreft de gegevens zoals weergegeven in de bijlage.   
 
Aanvullende gegevens 
Voordat wij kunnen overgaan tot het in behandeling nemen van de aanvraag om 
milieuvergunning, stellen wij u in de gelegenheid de onjuiste, ontbrekende of onduidelijke 
gegevens te corrigeren. Om onnodige vertraging te voorkomen vragen wij u om uiterlijk voor  
1 december 2010 deze gewijzigde gegevens te overleggen. 
 
Digitaal indienen. 
Het is mogelijk om de tekeningen digitaal in te dienen. U kunt dan de tekeningen in enkelvoud 
als pdf-bestand mailen naar gemeente@gemert-bakel.nl. 
Ook overige stukken zoals berekeningen en correspondentie kunt u als pdf-bestand 
toezenden. 
Het aanvraagformulier dient fysiek ondertekend te worden. U kunt dit dan achteraf inscannen 
en tevens als pdf-bestand toesturen naar bovengenoemd mailadres. 
 
Wanneer de wijzigingen onvolledig zijn of de aanvullende gegevens niet bij de aanvraag zijn 
gevoegd of in de aanvraag zijn verwerkt, is de aanvraag opnieuw niet volledig. De aanvraag 
kan dan niet door ons worden beoordeeld. De aanvraag zal dan niet verder in behandeling 
worden genomen. Dat geldt ook als wij de gewijzigde gegevens na genoemde datum niet 
hebben ontvangen.  
 
Zienswijze 
Binnen bovengenoemde termijn kunt u op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet 
bestuursrecht op deze brief schriftelijk reageren. Dit geldt met name als u vindt dat wij zijn 
uitgegaan van onjuiste gegevens over feiten en belangen die u treffen. 
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Meer informatie 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Loket Bouwen en Wonen. De 
medewerkers van het loket zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur 
en op maandagavond tussen 17.00 en 19.00 uur. Het telefoonnummer is (0492) 378 500 of 
stuur een e-mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van 
deze brief. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het college van burgemeester en wethouders, 
 

 

mevrouw M. Willems - van Gils 
medewerker Beleid en Advies  
 
 
Bijlage 1: overzicht aan te vullen gegevens 
 
 
 
C.c. Van Dun Advies B.V., T.a.v. F. van der Aalst, Dorpstraat 54, 5113 TE Ullicoten 
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Bijlage 1 
 
De vergunningaanvraag is voorafgaand aan de aanmeldingsnotitie ingediend. Bij deze 
aanmeldingsnotitie hebben wij diverse aanvullende informatie opgevraagd en ontvangen. 
Deze informatie is nog niet aangepast in de aanvraag voor de milieuvergunning. Om de 
stukken behorende bij de aanvraag zo duidelijk mogelijk te houden, en het feit dat dit een 
aparte procedure is, vragen wij u de volgende stukken in te dienen voor de aanvraag op de 
milieuvergunning: 
- Het vernieuwde leaflet van het toe te passen stalsysteem; 
- Het Besluit op de aanmeldingsnotitie; 
- De aangevulde tekening van 21 juli 2010 (aangezicht stallen met hoogtes); 
- De laatste geurberekening zoals ontvangen op 23 juli 2010; 
- De laatste fijn stof berekeningen zoals ontvangen op 23 juli 2010. 
 
 
 


