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Onderwerp: Richtlijnen milieueffectrappor!

Geachte heer Jannink,

U hebt ten behoeve van het wijzigen en uitbreiden van uw agrarisch bedrijf aan de
Siaghekkenweg 14b te Bentelo op 15 februari 2010 een notitie reikwijdte en detailniveau Plan
mer I aanmeldnotilie Besluit mer ingediend. Dit in verband met de benodigde aanpassing van
de milieuvergunning en wijziging van het beslemmingsplan waarvoor een milieueffectrappor!

. (MER) moel worden opgesteld.

De milieueffectprocedure (m.e.r) is van star! gegaan mel de kennisgeving van de nolitie
reikwijdte en detailniveau Plan mer I aanmeldnotitie Besluit mer in het Hofweekblad van 24
maar! 2010.

Wij hebben de Commissie voor de m.e.r., verder de commissie, de Vrominspectie regio Oost,
het Ministerie van LNV/Direclie Oosl, de Rijksdiensl voor hel Cultureel Erfgoed, de Provincie
Overijssel, hel Waterschap Regge en Dinkel en de GGD Regio IJssel-Vecht in de gelegenheid
gesteld advies uil Ie brengen over de richllijnen voor hel MER.

Van de zijde van de Erfdiensl voor het Cullureel Erfgoed (brief van 29 maar! 2010) alsmede
van de zijde van de GGD Regio IJssel-Vechl (brief 9 april 2010) is een reaclie, advies
onlvangen. Deze zijn loegezonden aan de commissie. Uw adviseur heeft op verzoek een
kopie ontvangen van hel advies van de GGD Regio IJssel-Vechl.

Op 27 april 2010 heeft een door de commissie ingeslelde werkgroep uw bedrijf bezochl.
Aan de hand van vragen en aandachlspunlen heeft de werkgroep van uw zijde en van onze
zijde aanvullende mondelinge informalie verkregen.
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Op 18 mei 2010 heeft de commissie haar advies over de richtlijnen voor het MER uitgebracht.
De stukken ten behoeve van het te maken MER achten wij voldoende concreet. Het advies
van de commissie nemen wij integraal over en maken deze tot de onze.

Wij besluiten de richtlijnen voor de MER vast te stellen overeenkomstig de notitie reikwijdte
en detailniveau Plan mer I aanmeldnotitie Besluit mer aangevuld met het advies voor
richtlijnen voor het MER van de commissie d.d. 18 mei 2010 en de adviezen van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de GGD Regio IJssel-Vecht.

Een afschrift van ons besluit hebben wij toegezonden aan uw adviseur.

Hoogachtend,

burgemeester en we
de secretaris,

drs. G. Twickler

~ van Hof van Twente,
de burgemeester,
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