Zaaknummer: 4751
Burgemeester en wethouders van Berke!land;
gezien de "Aanmeldingsnotitie MER voor de inrichting gelegen aan Walemaatweg 2
Geesteren" van Locis Adviseurs, gedateerd 26 februari 2020, in verband met het
voornemen van de Maatschap G.J. ter Haar, H.A. ter Haar-Koier en S. ter Haar om 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 om de bestaande stallen aan te
passen, een en ander zoals omschreven in de aanmeldingsnotitie;
gelezen het advies over deze aanmeldingsnotitie van de Omgevingsdienst Achterhoek
(nummer 2020MER0022, gedateerd 26 maart 2020) waarin gelet op hoofdstuk 7 van de
Wet milieubeheer wordt geconcludeerd dat voor het uitvoeren van het voornemen geen
milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld;
overwegende dat dit advies op een zorgvuldige wijze en overeenkomstig paragraaf 7.6
van de Wet milieubeheer tot stand is gekomen, de bijlagen 1 en 2 de motivering bevatten
voor dit besluit en wij kunnen instemmen met dit advies;
dat het advies van de ODA als bijlage onderdeel uitmaakt van dit besluit en de inhoud
daarvan dus deel uitmaakt van de motivering van dit besluit;
dat een besluit dat vaststelt dat voor een voornemen geen milieueffectrapport hoeft te
worden opgesteld niet open staat voor bezwaar en beroep omdat dit besluit onderdeel
gaat uitmaken van de procedure naar aanleiding van de voor dat voornemen nog aan te
vragen omgevingsvergunning, bij die procedure zienswijzen kunnen worden ingediend
over de aanmeldingsnotitie en het besluit daarop en na afloop daarvan beroep kan
worden ingesteld tegen het besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning;
dat de beslissing op de aanmeldingsnotitie daarom geen toestemming inhoudt om het
daarin beschreven plan uit te voeren en ook niet geldt als een beslissing of toezegging
over het verlenen van planologische medewerking aan de nog in te dienen aanvraag om
omgevingsvergunning;
gelet op paragraaf 7.6 van de Wet milieubeheer;
BESLUITEN:
dat door de Maatschap G.J. ter Haar, H.A. ter Haar-Koier en S. ter Haar geen
milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor het uitbreiden en aanpassen van het
bestaande fok- en vleesvarkensbedrijf op de locatie Walemaatweg 2 in Geesteren
(kadastraal bekend gemeente Geesteren, sectie L, nummers 635, 636 en 819)
overeenkomstig de "Aanmeldingsnotitie MER voor de inrichting gelegen aan
Walemaatweg 2 Geesteren" (Locis adviseurs, gedateerd 26 februari 2020).
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