Voorts ligt het bedrijf vrij afgelegen en is de kans gering, dat nieuwe agrarische activiteiten worden
belemmerd. Nieuwe activiteiten moeten worden getoetst aan de dan geldende wetgeving.
De Gebiedscommissie meent, dat thans nog geen harde uitspraken gedaan kunnen worden over de
bestaanszekerheid van het bedrijf aangezien ter plaatse een nog jonge ondernemer (30 jr)
werkzaam is. Het is van belang, dat jonge ondernemers ook in gebieden voor nieuwe economische
dragers een toekomst hebben en houden ook conform de uitgangspunten van Steureg Vedan.
De Gebiedscommissie merkt op, dat het bedrijf weliswaar is gelegen binnen de EHS maar dat het
bosje achter het bedrijf niet als voor vezuring gevoelig is aangemerkt. Het bedrijf ligt dus buiten een
voor vezuring gevoelig gebied en ligt evenmin binnen de 25Ometer-zone van een dergelijk gebied.
Het te wijzigen agrarisch bouwperceel doet op geen enkele wijze afbreuk aan de kwaliteiten van het
bestaande buitengebied en past binnen het bestemmingsplan Buitengebied en Steureg Vedan.

Milieu:
Uit bijgaande notitie d.d. l0 februari2003 van het bureau VROM blijkt, dat de wijziging van het
bouwperceel geen conflict zal opleveren met de stankregelgeving en de WetAmmoniak en
Veehouderij. Het nieuwe bouwperceel levert op gron'd van de vigerende wetgeving geen
belemmeringen op voor in de nabijheid liggende agrarische bedrijven ten aanzien van toekomstige
ontwikkelingen.
U¡t bijgaand bodemondezoek volgens de norm NVN 5740 van augustus 1997 blijkt, dat in de
bovengrond PAK (10) is gemeten, dat de bestreffende streefwaarde overschrijdt. Voor het overige
werden noch in de grond noch in het grondwater componenten aangetroffen, die de desbetreffende
streeñraarden overschrijden.
Aanvrager zal in het kader van de toekomstige bouwaanvragen zonodig een geactualiseerd
ondezoek verrichten nadat de goedkeuring van GS is verkregen over het te wijzigen bouwperceel.

Ecoloqie:
Er is sprake van twee richtlijngebieden in het kader van de Vogelrichtlijn (Noordijkerveld en Het
Vlakke Modijk) op enige kilometers afstand. Gelet op deze afstanden en de al aanwezige diverse
bebouwing tussen plangebied en richtlijngebieden bestaat geen vrees voor onevenredige verstoring
van ecologische kwaliteiten. Datzelfde geldt voor de Habitatrichtlijn. In dat kader zijn het
Stelkampsveld (Beekvliet), Buursezand en Haaksbergerveen aangewezen, alle op meerdere
kilometers afstand. Ook vanuit deze invalshoek is geen sprake van onevenredige verstoring.

Archeolooie:
ln het RAAP-rapport nr. 650 dat is opgesteld door de Stichting Milieuzorggebied Neede-Borculo voor
het gebied Borculo-Zuid waaraan wij ons conformeren blijkt, dat het plangebied ligt in een gebied
met een lage verwachtingswaarde. Uit dien hoofde bestaat geen aanleiding voor verdere
ondezoekingen.

Samenvattend
Het plan is ruimtelijk aanvaardbaar en inpasbaar. Gezien de aard van het bedrijf zal er geen sprake
zijn van beperkingen voor de omgeving.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Borculo,
de secretaris,
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