College van burgemeester en wethouders
Gemeente Epe
Postbus 600
8160 AP Epe
15 februari 2008
Geacht college,
Met onze brief dd. 30 januari 2008 hebben we u anoniem op de hoogte gesteld van het houden
van een enquette in het gebied westelijk van het LOG. Nu de inventariseringsfase voorbij is
willen wij u op de hoogte stellen van het resultaat.
Van de 39 verspreide formulieren zijn er 29 terug ontvangen en zijn 3 formulieren i.v.m. ziekte of
vakantie niet teruggekomen. Bij een effectief resultaat van 81% is de uitwerking van de enquette
informatie:
86% geeft aan niet geinformeerd te zijn (afgezien van wat er in de krant stond)
97% verwacht dat mestverwerking zal doorgroeien naar mestinbreng van buiten het LOG
93% denkt dat de Geerstraatschool/buurthuis gaat verdwijnen bij mestverwerking
90% doet mee aan een collectieve planschadeclaim
Omdat de gemeente Epe (samen met de gemeente Apeldoorn) het initiatief heeft genomen om
tot invulling van het LOG te komen, richten wij de volgende vragen tot u:
1. Hoe gaan de LOG bestuurders het informatie proces verbeteren, zodat ook de gewone
burger het gevoel krijgt dat hij/zij betrokkenen is bij het ontwikkelingsproces?
2. De nieuwsbrief LOG Gemeente Epe en Apeldoorn van 31 januari 2008 en het artikel in
Gemeentewijzer week 6 in het Veluws Nieuws is verdoezelend over de
gemeenschappelijke mestverwerking. Wat is nu de echte status?
3. Wordt bij het doorrekenen van de (nu mogelijk 4 versies) van het plan, de planschade en
de mogelijke verplaatsing van de Geerstraatschool/buurthuis meegenomen?

Met vriendelijke groeten,
Henk Bos en Frank Oldemaat
Ganzenebbeweg 3 en 5
8171 LL, Vaassen

Bijlage: enquetteformulier met de resultaten

Resultaat na 29 ontvangen formulieren
is 81% respons
Enquette over de bundelingsplannen van het LOG
Vaassen, 30 januari 2008

Dit formulier wordt verspreid onder bewoners aan de westzijde van de A50
tot ca 1 km vanaf het geplande plaats van het mestdepot
Een kopie is verzonden naar B&W Epe
ja nee Blanco
Bent u benaderd/geinformeerd over de LOG besprekingen, buiten krant of Gemeentebrief om?
Had u zitting in een klankboordgroep genomen als u wist dat het ook ons gebied ging betreffen?

2 25

2

29

14 12

3

29

Verwacht u dat het geplande mestdepot alleen voor mest uit het gebied blijft?
Denkt u dat de Geerstraatschool en het Buurthuis verplaatst moeten worden bij:
a) alleen mestopslag uit eigen LOG gebied?

1 28

29

17 11

1

29

b) de mestopslag uitgroeit tot provinciale of zelfs landelijke opslag?

27

1

1

29

c) als er voor efficiënte bedrijfsvoering ook biogas uit de mest gewonnen gaat worden?
(en meerdere LPGtankwagens per dag, die binnen 50 meter van de school passeren)

27

1

1

29

Verwacht u waardevermindering voor uw huis bij het agroindustrie plan Geerstraat en/of mestdepot

23

4

2

29

Verwacht u dat uw planschade toeneemt als de mestopslag intensiveerd?

24

4

1

29

Denkt u bij agroindustrie plan Geerstraat en/of mestdepot planschade te gaan claimen?

20

7

2

29

Zou u meedoen als er collectief een planschadeclaim wordt georganiseerd?

26

1

2

29

Uitwerking van de enquette informatie:
86% geeft aan niet geinformeerd te zijn (afgezien van wat er in de krant stond)
97% verwacht dat mestverwerking zal doorgroeien naar mestinbreng van buiten het LOG
93% denkt dat de Geerstraatschool/buurthuis gaat verdwijnen bij mestverwerking
90% doet mee aan een collectieve planschadeclaim
Op 10 formulieren zijn extra opmerkingen geplaats, die bovenstaande uitwerking ondersteunen of versterken

