
 

 

 

 

 
Het college van de gemeente Reusel-de Mierden; 
 
gelezen het voorstel aan het college nummer 476-2015; 
 
gelet op artikel 3.3, lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
 
overwegende dat: 

- de gemeenteraad op 10 november 2015 op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke 
ordening een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het buitengebied; 

- het voorbereidingsbesluit is genomen in het kader van het proces om te komen tot een 
zorgvuldige veehouderij, het oplossen en voorkomen van overbelaste situaties en te komen 
tot een goed woon- en leefklimaat. Daarom is het logisch om geen nieuwe geurgevoelige 
objecten toe te staan alsmede om grip te houden op de woningbouw contingentering. Hiertoe 
wordt een nieuwe structuurvisie in combinatie met een herziening van het bestemmingsplan 
voorbereid voor het buitengebied; 

- de begrenzing van het buitengebied is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende 
tekening; 

- het voorbereidingsbesluit in werking is getreden met ingang van 10 november 2015, 23.58 
uur;  

- voor alle aanvragen voor omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en aanleg en 
verzoeken om afwijking van het bestemmingsplan via een binnenplanse ontheffing, die 
gelegen zijn binnen de begrenzing van het voorbereidingsbesluit en die ingediend zijn vanaf 
10 november 2015 om 23.58 uur gedurende één jaar een aanhoudingsplicht geldt;  

- besluitvorming over een aanvraag of verzoek wordt aangehouden; 
- de werking van het voorbereidingsbesluit binnen één jaar na datum van inwerkingtreding 

vervalt, tenzij binnen die termijn een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd;  
- binnen deze termijn het niet wenselijk is om gewenste ontwikkelingen (mits passend binnen 

de regels van het bestemmingsplan) binnen de begrenzing van het voorbereidingsbesluit te 
frustreren; 

- het wenselijk is om een handelswijze voor ingekomen aanvragen om omgevingsvergunningen 
die onder de werking van het voorbereidingsbesluit vallen, vast te stellen; 

 
besluit vast te stellen:   Beleidsregel toepassing artikel 3.3, lid 3 Wabo 

voorbereidingsbesluit buitengebied (2015) 
 

A. Als er sprake is van aanvragen voor omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen voor 
veehouderijbebouwing en voor splitsing van woningen dan houdt het college de beslissing op 
die aanvragen of verzoeken aan; 

B. Onder veehouderijbebouwing wordt verstaan: “agrarische bedrijfsgebouwen in de vorm van 
stallen, waarin dieren gehouden kunnen worden, ten behoeve van de veehouderij, alsmede 
mestvergistings- en/of verwerkingsinstallaties”. Dit in tegenstelling tot overige agrarische 
bedrijfsgebouwen zoals werktuigloodsen, sleufsilo's, voerplaten, mestsilo's en uitpandige 
luchtwassers; 

C. In die gevallen waar het niet gaat om aanvragen zoals vermeld onder A. en B. maakt het 
college gebruik van artikel 3.3, lid 3 Wabo; 
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Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘beleidsregel toepassing artikel 3.3 lid 3 Wabo 
voorbereidingsbesluit buitengebied 2015’ en treedt na bekendmaking in werking en werkt terug tot en 
met 10 november 2015, 23.58 uur. 
 
Aldus besloten in de vergadering van 5 januari 2016 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-de Mierden 
de secretaris (wnd)   de burgemeester 

 

J.H.J. Sanders   H.A.J. Tuerlings  

 

 

 

 

 


