let

gemeente

Locis adviseurs
t.a.v. de heer R.B.M. Aagten
Leeuwerikstraat 33 a
7051 XD VARSSEVELD

Zaaknummer :
Onderwerp :
Bijlage(n)
Verzonden

%Nye'

Berkelland

C: G.J. Hans
T: 0545-250 250
E: info@gemeenteberkelland.n1
Bezoekadres: Marktstraat 1, Borculo

4751
besluit op aanmeldingsnotitie MER
besluit met bijlagen

1

APR. 2020

Geachte heer Aagten,
Op 26 februari 2020 diende u bij ons in een "Aanmeldingsnotitie MER voor de inrichting gelegen aan
Walemaatweg 2 Geesteren" (gedateerd 26 februari 2020). Naar aanleiding hiervan delen wij u het
volgende mee.
Ons besluit
U heeft de bovengenoemde aannneldingsnotitie ingediend in verband met het voornemen van de
Maatschap G.J. ter Haar, H.A. Ter Haar-Koier en S. ter Haar am het bestaande fok- en
vleesvarkensbedrijf op de locatie Walemaatweg 2 in Geesteren (kadastraal bekend gemeente
Geesteren, sectie L, nummers 635, 636 en 819) uit te breiden met enkele nieuwe stallen en het
voornemen am de bestaande stallen aan te passen. Gelet op paragraaf 7.6 van de Wet
milieubeheer hebben wij besloten dat voor dit voornemen geen milieueffectrapport hoeft te warden
opgesteld. Bij deze brief vindt u ons besluit met de bijbehorende bijlagen, waaronder het advies van
de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) dat de motivering bevat voor ons besluit.
De publicaties van dit besluit
Wij maken ons besluit op 22 april 2020 bekend via publicaties in de Staatscourant en in het huisaan-huisblad 'Berkelberichf. Omdat u samen met de Maatschap het initiatief heeft genomen voor
het voren van een omgevingsdialoog, geven wij u in overweging am de deelnemers aan die
omgevingsdialoog voor die datum te informeren over ons besluit en over het gegeven dat u bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland een vergunning heeft aangevraagd op grand van de Wet
natuurbescherming. Wij zullen de omwonenden hierover per mail informeren op 22 april 2020.
De status van dit besluit
Overigens geldt ons besluit op de ingediende aanmeldingsnotitie niet als een toezegging over de
besluitvorming die moet plaatsvinden over een nog in te dienen aanvraag am omgevingsvergunning
voor het bedrijf Walemaatweg 2. Dat wij van mening zijn dat voor het voornemen geen
milieueffectrapport hoeft te warden vastgesteld, betekent dus nog niet dat wij daarmee oak hebben
besloten am mee te werken aan een afwijking van het bestemmingsplan. Verder is het u bekend dat
bij een eventuele afwijkingsprocedure oak een 'verklaring van geen bedenkingen' van de
gemeenteraad vereist is.
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Wanneer u vragen heeft over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer G.J. Hans,
telefoonnummer 0545-250 320.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Berkelland,

G.J. H ns
Advise r ruimtelijke ordening.

Kopie aan:
- Archief
- Team dienstverlening omgeving / G.J. Hans
- ODA/A. Krabbenborg
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