Inspraak op de Nota van Uitgangspunten
2e Klankbordgroep vergadering
Vaassen, 30 oktober2012

Aan:
Voorzitter en secretaris van de Klankbordgroep Buitengebied Epe
Van:
De Stichting Gebiedsgroep Landbouwontwikkelingsgebied Beemte Vaassen en omgeving

Geacht bestuur,
De Stichting is blij met de gelegenheid tot het bespreken van de NvU in de klankbordgroep en heeft na
rondvragen in de buurt het volgende commentaar:
Op blz. 9 para 1.5 PlanMER staat in de laatste alinea dat dit plan op basis van de voorgestelde
keuzes in dit NvU wordt uitgewerkt. Toevoegen dat, op basis van de verleende besluitvergunningen,
de goedgekeurde rekenmethoden worden gebruikt om geur en fijnstof cumulatief te berekenen. Zie
bijlage 1.
Op blz. 17 para 2.2.3 wordt verwezen naar het reconstructieplan Veluwe gebaseerd op het landelijke
reconstructieplan met de verouderde zoneringsindeling. Op blz. 39 bij de Herbegrenzing EHS wordt
keuring aangegeven dat de nieuwe provinciale Structuurvisie indien procedureel mogelijk wordt
meegenomen en dat anders een wijzigingsbevoegdheid hiervoor wordt opgenomen. Gelieve deze
mogelijkheid hier op te nemen.
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Plan-m.e.r. omgevingsvisie van de provincie Gelderland is
op 23 oktober 2012 goedgekeurd. De uitgangspunten daarvan meenemen in deze NvU. In de bijlage 2
zijn blz. 14 en 18 hieruit opgenomen.
Verder verzoeken wij u ook artikel 4 van de reconstructie wet mee te nemen en waar nodig het hele
document aan te passen op het verbeteren van de leefkwaliteit van de burgers in het gebied. Het kan
niet zo zijn dat er ruimte wordt geboden aan bv. IV met als gevolg verslechtering voor de burgers.
Op blz. 34 Archeologie heeft de gemeente besloten om sterk verslechterde waarden dan geadviseerd
in de Wamz aan te houden. Wat is hiervan de reden? Het kan niet het Rijks of Provinciaal beleid zijn.
Bij para 3.4 (blz. 41) Water ontbreken de Kader Richtlijn Water lichamen Nieuwe Wetering en Halve
Wetering en wij verzoeken deze met bijbehorende monitoring op te nemen in deze paragraaf en te
verbeelden op blz. 42.
Para 3.5 Agrarisch opent met de verwijzing naar de resultaten van de Cie v. Doorn, maar 75% van de
IV productie is bestemt voor export en de wereldhandelsprijzen bepalen het resultaat van de agrariër.
Verder is hier ons commentaar op blz. 17 over het Rijks en Provinciaal beleid van toepassing.
Blz. 53 Maatvoering De hier gehanteerde bouwhoogte van 12 meter is in het o-Bpl van het LOG
ingevoerd met als excuus dat dit nodig is voor serrestallen bij rundveebedrijven. Ons commentaar dit
dan ook te vermelden in het Bpl is negatief meegewogen en de hoogte is daar voor alle bedrijven
opgenomen. Hier dient de bouwhoogte op 10 meter te worden gehouden.
Blz. 53 Mestvergisters
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De hier genoemde waarde van 36000ton is hopelijk een typefout, want hierbij hoort een
dier bezetting die nergens in het buitengebied past.
Mestvergisters
Genoemde waarde veranderen Voorstel 36000 ton
in 1800ton
Geproduceerde mest in tonnen per dier per jaar

Mogelijke dieraantallen

Runderen
melk
vlees gem.

14
10
2,4
5

2.571
3.600
15.000
7.200

biggen tot 20 kg
gedekte zeugen
dekr. Beren

1,2
5
3,2

30.000
7.200
11.250

0,01
0,02
0,05
0,1

3.600.000
1.800.000
720.000
360.000

Schapen
Paarden
Varkens

Kippen
vlees kuikens
ouder dieren
leghennen
Nertsen

Blz 55 Streekplan uitwerking
Wat is nu het uitgangspunt? Een term als ¨Wel wordt overwogen om een regeling op te nemen¨ maakt
alles mogelijk.
Blz. 56 para 3.6.2 Uitgangspunten voor het bestemmingsplan
De bestaande agrarische bedrijven dienen voldoende ruimte te krijgen enz. is in tegenspraak met de
ontwikkeling t.a.v. verduurzaming en verbetering van de leefomgeving van de burgers. Ook een
agrariër kan op een verkeerde plek zitten en niet alleen de burger. Een nul meting op geur, fijnstof,
geluid en leefgenot is nodig om te bepalen waar ontwikkel ruimte aanwezig is en waar mogelijk
gesaneerd moet worden omdat de grenzen overschreden worden.
Blz 65 Epe natuurlijk anders. Een fata morgana van wat zou kunnen zijn als niet de economische
belangen van de IV voorop worden gesteld. Nu komt de reiziger Epe of Vaassen binnen via een agroindustrie terrein, een greenery en/of industrie terrein. De afslagen 26 en 27 zijn beide geheel niet
representatief voor wat hier wordt gewenst.
Blz. 71 para 3.11 Milieu
In de paragrafen worden bodem, externe veiligheid, geluid en luchtkwaliteit benoemd. Opvallend is
dat de invloed van IV op de burgers niet aan bod komt, terwijl de GGD, in haar rapport (21-2- 2012)
voor het LOG, hier een zeer duidelijk advies geeft. Dit advies is ook geheel van toepassing op de
invloed van de IV in het buitengebied en als Bijlage 3 is hier het adviesgedeelte opgenomen.
Op blz. 77 is sprake van een 'conserverend Bpl' . Tegelijk wordt het principe aangehouden dat het Bpl
'de komende jaren' voldoende ontwikkel mogelijkheden moet bieden voor ´o.a. IV' . Er worden daarbij
uitgangspunten genoemd zoals 1 en 1.5 ha bouwgrootte, geen nieuwvestiging, verweving en
verweving met sterlocatie , maar deze worden in hoge mate geflexibiliseerd waardoor er in de
vergunningverlening veel meer mogelijk zal zijn. Het gebruikte instrument daarvoor is maatwerk ,
concreet het ' postzegelbestemmingsplan" .
Om hiervoor voldoende rechtszekerheid te krijgen zal de bij blz. 9 genoemde berekening
taak stellend dienen te zijn voor de milieu ruimte.

Met vriendelijk groeten,
Namens Stichting Gebiedsgroep LOG Beemte-Vaassen en omgeving.

secretariaat:

Henk Bos sglbeva@sglbeva.nl
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Bijlage 1

NOOT: ISL3a is een implementatie van SRM3
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtkwaliteit/wettelijk-kader/regelingbeoordeling/
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Bijlage 2
Bladzijde 14 en 18 van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Plan-m.e.r.
omgevingsvisie van de provincie Gelderland, dat op 23 oktober 2012 is goedgekeurd.
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Bijlage 3

NOOT: Gehele rapport is te vinden op http://sglbeva.nl/index.php?
option=com_joomdoc&view=docman&gid=6&task=cat_view&Itemid=3
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