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Beste meneer, mevrouw,
Hartelijk dank voor het voorontwerp omgevingsvergunning dat we op 4 september 2018 ontvingen.
We hebben uw plan bestudeerd.
I n h o u d v a n het v o o r o n t w e r p

De initiatiefnemer heeft het voornemen om zijn (melk-)rundveehouderij aan de Lebbenbruggedijk
32 te Borculo uit te breiden. Daarbij zullen de vleeskalveren en legkippen plaatsmaken voor 265
melkkoeien en 207 stuks jongvee. Het bouwplan voor de nieuwe ligboxenstal van 3.827m ligt
grotendeels buiten het bouwvlak. Daarom wordt deze ontwikkeling middels een buitenplanse
afwijking mogelijk gemaakt.
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Provinciaal belang
In het voorontwerp spelen provinciale belangen een rol met betrekking tot de grond- en nietgrondgebonden veehouderij. U heeft deze belangen goed meegewogen in uw plan. Het gaat hier om
een grondgebonden melkveebedrijf wat betekent dat het Plussenbeleid niet van toepassing is. Wel
adviseren wij u om beleidsregels voor het Plussenbeleid op te stellen voor toekomstige
uitbreidingen in de niet-grondgebonden veehouderij.
Wij hebben hier verder geen adviezen bij. Als het plan niet wijzigt, hoeft u het ons niet toe te
sturen.
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan nog contact met Wiljan van Wilgenburg.
Ik wens u veel succes met het ontwerp van de omgevingsvergunning.
Met vriendelijke groet,
namens de algemeen directeur van de provincie Gelderland,

Sonja Sprokkereef
Programmamanager Ruimte en Wonen

Voor deze brief geldt:
• Besluit ruimtelijke ordening, artikel 3.1.1
• Omgevingsvisie, paragraaf 3.4
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