Verslag van de publicatie aanvraag “bouwen ligboxenstal Lebbenbruggedijk 32
Borculo”

Inhoud
A. Kennisgeving publicatie aanvraag (datum 23 december 2014);
B. Schriftelijke reacties over de ingediende aanvraag omgevingsvergunning
(i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens zijn reactie niet digitaal beschikbaar. Wel zijn
reactie in te zien in de Gemeentewinkel)

C. Beoordeling van de reacties;
D. Overzichtskaartje met herkomst van de reacties.
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A. Kennisgeving ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan (23 december
2014)
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B. Schriftelijke reacties over de ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Naar aanleiding van de publicatie van de ingediende aanvraag omgevingsvergunning is
de door de volgende personen (hierna: indieners) een reactie ingediend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

, Warmelinkshof 19
, Warmelinkshof 17
, Warmelinkshof 4
, Warmelinkshof 8
, Warmelinkshof 10
, Warmelinkshof 6
, Warmelinkshof 21
, Morsmanshof 91
, Morsmanshof 93
, Warmelinkshof 15
, Lebbenbruggedijk 30
, Morsmanshof 95

De brief is ontvangen. Zoals de publicatie van de aanvraag ook vermeld is het niet mogelijk om in dit stadium bezwaar te maken. Er is immers nog geen besluit genomen.
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C. Beoordeling van de schriftelijke reacties
In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens wordt degene die een reactie
heeft ingediend in dit deel van het inspraakverslag aangeduid als indieners.


De inhoud van de schriftelijke reactie

Indieners bracht de volgende reactie naar voren:
Onze bezwaren betreffen o.a. de volgende aspecten:
 Aantasting van het landschappelijk gebied.
 Lichthinder door de open stal met een lengte van 80 meter lengte en 5 meter
hoogte waar 24 uur per dag licht brandt.
 Intensivering bedrijfsactiviteiten in de avond en nacht. Met name het halen van
het voer voor het vee zal toenemen door de toename van het aantal melkkoeien.
 De beperkte afstand tot de bestaande woonwijk.
 Beperking uitzicht vanuit onze woningen en tuinen, op de begane grond en op de
verdieping.
 Toename hinder van geluid (machines en dieren), licht, geur, ongedierte.
Deze reactie geven aanleiding tot de volgende overweging:
De aanvrager heeft de aanvraag op 11 december 2014 ingediend. Vanaf dat moment is
er door de gemeente beoordeeld of de aanvraag ontvankelijk was en of de inhoud van de
stukken toereikend is. Uiteindelijk zijn onlangs de laatste stukken ingediend en kan de
gemeente overgaan tot het volgen van de procedure die nodig is om een besluit te kunnen nemen. Omdat er ten tijde van het indienen van de reactie op de aanvraag nog geen
stukken ter inzage hebben gelegen verwijzen wij ten aanzien van bovenstaande punten
naar de aanvraag en de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing van mei 2018. In
deze ruimtelijke onderbouwing is te lezen hoe wordt omgegaan met bovenstaande punten en blijkt dat er een goede ruimtelijke onderbouwing te geven is voor de te realiseren
ligboxenstal.
 Conclusie over de beoordeling van de reactie
Op basis van de eerste reactie uit de buurt zien wij geen aanleiding om niet verder te
gaan met de inspraakprocedure.
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D. Overzichtskaartje met herkomst van de reacties
De onderstaande afbeelding geeft het projectgebied globaal weer. Verder is het perceel
van de indiener van de reactie aangegeven en als volgt genummerd:
1. Indieners

Projectlocatie
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Indieners

