
Hollander 5 Heythuysen procedureverloop 2018-2019. 

Beknopt overzicht van diverse acties die vooraf zijn gegaan aan het indienen van de mededeling 
MER. 
 
Voorjaar 2018: Ondernemer heeft voor het indienen van de aanmeldnotitie mer, m.b.t. de plannen 
een aantal presentaties gehouden voor omwonenden. 
 
3 mei 2018: Door ondernemer is aanmeldnotitie mer ingediend. 

 
14 mei 2018: In een intern overleg is overwogen om eventueel in de gemeente Leudal een 
tijdelijke stop voor uitbreidingen van geitenhouderijen in te stellen, zoals eerder is gedaan door 
buurgemeente Nederweert en de provincie Noord-Brabant. 
Besloten is om dat vooralsnog niet te doen en daarvoor in de plaats het besluit voor te bereiden 
om de ondernemer een MER te laten uitvoeren. 

 
15 juni 2018: GGD-advies ontvangen. 
 
24 juni 2018: de ondernemer heeft een toelichting op de plannen naar de gemeente verzonden. 

 
juli 2018: diverse malen heeft overleg plaatsgevonden tussen de ondernemer en de gemeente 
(zowel ambtelijk als verantwoordelijk wethouder).  

 
28 augustus 2018: Voorstel om te besluiten dat een MER uitgevoerd moet worden is in het college 
van B&W besproken. 
Aandachtspunten zijn: 

 Gezondheidsaspecten geitenhouderijen en daarmee mogelijke politieke gevoeligheid. 
 Ondernemer kiest voor aanvullende systemen om klimaat in de nieuwe stal te verbeteren. 

Echter zijn voor die systemen nog geen lagere normen opgenomen in o.a. RAV en RGV. 

Besloten is door het college om: 
1. Het nemen van een besluit uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over 

gezondheidsaspecten rond geitenhouderijen (VGO-3 deelonderzoek longontstekingen) 
2. Voorstel aan ondernemer doen om de voorgenomen plannen te presenteren aan een 

afvaardiging van de gemeenteraad van Leudal. 
 

Na bekend worden van conclusie VGO-3 dat vervolgonderzoek nodig is om causaal verband verder 
te onderzoeken, heeft het college besloten om het eerder standpunt in stand te houden (om het te 
nemen besluit uit te stellen, tot meer bekend is over een eventueel verband tussen 
geitenhouderijen en het vóórkomen van longontstekingen in de nabijheid daarvan). 
 
8 november 2018: De ondernemer heeft een aanvraag omgevingsvergunning aspect bouwen (fase 
1) ingediend. Door de gemeente is op 3 januari 2019 de fatale beslistermijn met 26 weken 

verlengd. Dit is op 1 juli 2019 nogmaals gedaan. 
 
8 december 2018: Door ondernemer is een afvaardiging van de gemeenteraad uitgenodigd met als 
doel om de voorgenomen plannen te presenteren. Dit conform het collegebesluit van 28 augustus 
2019. 
 
20 december 2018: Door de Provincie Limburg is het Voorbereidingsbesluit geitenhouderij Limburg 

(geitenstop) vastgesteld, voor de duur van een half jaar. Na een half jaar is de geitenstop weer 
opnieuw ingesteld.  

 
11 april 2019: Door ondernemer is een mededeling MER ingediend. Dit heeft ondernemer vooraf 
aan de gemeente medegedeeld. 


