Goedenavond.
Ik ben Heidi van der Pol. Iniatiefneemster voor de
vergunningsaanvraag van de Grotesteeg.
Afgelopen 1,5 jaar is er hier al veel gesproken over mijn
vergunningsaanvraag voor de Grotesteeg. Wat in deze zaal
besproken is en wordt is natuurlijk aan u, maar het zou de gemeente
sieren recht te doen.
In februari 2018 hebben we een oriënterend, verkennend gesprek bij
de gemeente Weert gehad met de vraag of we geitenlammeren
mochten houden op de Grotesteeg. Dat leidde tot groen licht!
Ik citeer: “Het houden van geiten is toegestaan op grond van het
bestemmingsplan en wordt op grond van het bestemmingsplan niet
als ‘iv’ aangemerkt”. Dus dienden wij netjes de aanmeldnotitie MER
in.
Rond de kwestie of de vergunning van de kippen nog wel rechtsgeldig
was, hebben we een van de gemeente een duidelijk antwoord in
onze e-mail mogen krijgen; “te concluderen is dat de rechten nog
bestaan”.
Omstreeks medio mei informeerden we bij de behandelend
ambtenaar naar onze vergunningsaanvraag, 4 dagen later hoorden
wij via de mail dat onze aanmeldnotitie ‘ambtelijk akkoord is
bevonden”. Weer groen licht? Nee, nog niet, de wethouder hield de
aanvraag aan.
30 mei 2018, het voorbereidingsbesluit Geitenhouderij. In het
voorbereidingsbesluit stond aangegeven dat er kon worden
afgeweken indien er voor 23 mei 2018 een aanmeldnotitie MER is
gedaan en dit hebben wij gedaan. Check, groen licht.

Er werd gevraagd om een MER-rapportage: die leverden we, waarop
de GGD adviseerde de activiteiten te vergunnen.
Alle lichten op groen.
Inmiddels zijn we geconfronteerd met het voornemen tot het
afwijzen van onze vergunningsaanvraag. Dit op basis van de VGO
onderzoeken welke al 16 juni 2017 bekend waren! Dus van voor het
indienen van onze aanvraag en van voor het nemen van het
voorbereidingsbesluit. Dan lijkt het erop dat er ergens achteraf een
rood licht bij gezocht is.
De raad heeft 30 mei 2018 het besluit genomen dat, ondanks een
voorbereidingsbesluit geitenhouderij en reeds aanwezige VGO
onderzoeken, onze vergunningsaanvraag door mocht, dit onder
voorwaarde dat er extra gezondheidsonderzoek zou worden gedaan.
Dit onderzoek is ook gedaan in opdracht van de gemeente, door de
GGD. Hierin is een positief advies afgegeven. U heeft zich - maar ook
wij hebben ons - verbindend verklaard aan dit advies in positieve
maar ook in negatieve zin. Het advies was de vergunning te verlenen.
De agrarische sector ligt al tijden onder een vergrootglas als het gaat
om milieu en leefbaarheid. Daarbij hoort een intensieve en snel
veranderende wet- en regelgeving. Daaraan willen we voldoen, we
zijn immers niet blind voor de omgeving. Wij hopen dan ook dat de
raad niet blind is voor groen licht.

