Aan:
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10000
5420 DA Gemert

Datum: 21 november 2016

Betreft: uitkomst overleg 16 november met vertegenwoordiger urgentieteam en
vertegenwoordigers van omwonenden uit Dierdonk inzake geitenhouderijen.

Geachte college,
Op woensdag 16 november jongstleden heeft er in Parkzicht (Dierdonk) een overleg
plaatsgehad tussen vertegenwoordigers van de Helmondse wijk Dierdonk enerzijds
en dhr. Jack van Dijck, vertegenwoordiger van het z.g. urgentieteam anderzijds.
Doel van dhr. Van Dijck was te onderzoeken in hoeverre het zinvol zou zijn om een
verdere dialoog te organiseren en te onderhouden tussen alle belanghebbenden in
het dossier vergunningaanvragen geitenhouderijen Muizenhol en Grotelse Heide van
ondernemer Knoops.
Het overleg begon met de nodige scepsis van onze zijde, dit vanwege de brief van
For Farmers (datum 27 oktober) waarin is gecommuniceerd dat Dierdonk niet
geïnteresseerd zou zijn in überhaupt een dialoog. Deze stelling bleek van dhr. Van
Dijk afkomstig te zijn. Hem hiermee confronterend wilde hij geen helderheid
verschaffen over het hoe en waarom.
Naast het gebrek aan transparantie op dit specifieke punt hebben wij helaas ook op
andere momenten in het proces tot dusver moeten vaststellen dat er alle reden tot
twijfel is bij de beloofde openheid en neutraliteit aangaande de
vergunningaanvragen:
1. het bewust niet noemen van de lopende vergunningaanvraag Oldert 7 terwijl er
nota bene op dat moment met vertegenwoordigers van Dierdonk wordt
gesproken over geiten en waarbij openheid wordt beloofd.
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2. Ondernemer Knoops uitstel wordt verleend nadat deze zijn termijn eind
oktober heeft laten verlopen i.p.v. dat moment aan te grijpen om de aanvraag
verder niet in behandeling te nemen.
3. Helmondse wethouders niet op de hoogte te brengen inzake Oldert 7 terwijl er
afspraken lagen om elkaar te informeren.
Daarnaast wordt niet gereageerd op brieven van de Wijkraad Dierdonk en blijkt het
urgentieteam te zijn geactiveerd door veevoederconcern For Farmers.
Dit alles versterkt ons gevoel dat het proces er op gericht is om de vergunningen te
verstrekken. Naar onze mening is van “een zorgvuldig proces” of neutraliteit van de
zijde van de gemeente Gemert-Bakel geen sprake.
Wij zijn op het einde van het overleg dan ook gezamenlijk tot de conclusie gekomen
dat een vertrouwensbasis ontbreekt waardoor een verdere dialoog zinloos lijkt.
Wij beschouwen dit overleg dan ook als mislukt en zien dat gegeven als stimulans
om verder actie te nemen tegen de komst van de twee bovengenoemde
geitenhouderijen.

Namens Wijkraad Dierdonk, Buurtvereniging De Wildschaar en zeer vele inwoners
van Dierdonk,
René van Lierop
John Bax
Willy van der Linden

Kopieën van deze brief zijn verzonden aan:
Raadsgriffier gemeente Gemert-Bakel
College van B&W van de gemeente Helmond
Raadsgriffier gemeente Helmond
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Statengriffier van de provincie Noord-Brabant
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