
Gprrretrre OssGemeenteraad

Onderwerp : Voorbereidingsbeslu it
Geitenhouderijen - Oss - 2018

Volgnummer:

Dienst/afdeling

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2018;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening;

besluit

1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het hele grondgebied

van de gemeente Oss, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid van de Wet ruimtelijke

ordening (voorbereidingsbesluit) voor de gronden die zijn aangegeven op de

verbeelding met bestandsnaam NL.IMRO.0B28.VBgtnhouderijenoss-VG01.

2. Te bepalen dat het verboden is het gebruik van gronden en opstallen binnen het

plangebied te wijzigen ten behoeve van het houden van geiten.

3. Te bepalen dat het verboden is om het gebruikvan gronden en opstallen binnen het

plangebied te wijzigen, met dien verstande dat er niet meer geiten mogen worden

gehouden dan is toegestaan op grond van een vóór de datum van inwerkingtreding

van dit voorbereidingsbesluit:

a. ingediende melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer of

de Wet milieubeheer;

b. verleende vergunning op basis van de Hinderwet;

c. verleende Omgevingsvergunning beperkte milieutoets;

d. verleende omgevingsvergunning Milieu op basis van artikel 2.1 onder e van

deWet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); of

e. verleende vergunning op basis van de Wet milieubeheer.

4. Te bepalen dat de verplichting om de beslissing op een aanvraag om

omgevingsvergunning op grond van Hoofdstuk 2 van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht aan te houden, slechts betrekking heeft op aanvragen ten behoeve

van het houden van geiten.



5. Te bepalen dat hetverbod als bedoeld in lid 2.,3. en 4. van dit besluit alleen geldt

voor het houden van geiten binnen een inrichting in de zin van artikel 1.1van de

Wet milieubeheer.

6. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 5 september 2018.

7. De tijdelijke geheimhouding die het college heeft opgelegd tot het moment van

publicatie van het voorbereidingsbesluit, 5 september 2018, te bekrachtigen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 4 september 2018
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