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Beste buurtgenoten,
De activiteiten met betrekking tot het LOG zijn alweer lang geleden en op de
rondeelstal na lijkt er niets meer te gebeuren. Dat is schone schijn want er komt nog
een inplaatser aan de Weteringdijk en de dreiging van de 4200 geiten aan de
Bloemenkamp is geen gelopen race. In de krant staan de laatste tijd veel verhalen
over Q-koorts. De ruimingscirkel voor bedrijven met deze ziekte is 3 km. Dat
betekent dat bewoners in Apeldoorn-Noord en Vaassen-Oost risico’s lopen. De raad
van Apeldoorn lijkt in te willen stemmen met de komst, ondanks dat de GGD heeft
geadviseerd maximaal 1200 geiten toe te laten om de gezondheidsrisico’s klein te
houden.
Een andere bedreiging is de opname in de bestemmingsplannen van de
uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bedrijven. Apeldoorn wil uitbreiding tot
1,5 ha toestaan, terwijl Epe dit tot 1 ha wil beperken. Zo op het oog lijkt dit mee te
vallen, maar door het gebruik van luchtwassers kunnen veel meer dieren worden
gehuisvest en is er sprake van een industrie-achtige ontwikkeling op het platteland.
Met een luchtwasser die 95% stikstof afvangt kun je 20 keer meer dieren houden bij
dezelfde uitstoot naar de Natura 2000 gebieden. En dit criterium van de Natura
2000 is de enige wettelijke beperking waar de gemeenten zich aan houden. Dat
dezelfde luchtwassers vaak veel minder geur en fijnstof afvangen is jammer voor de
bewoners, maar helaas! Zolang het niet boven de 14 Odeur bij geur (zware stank)
en 35 dagen boven de 50 microgram fijnstof is, is de gezondheid volgens de
gemeenten best in orde. Dus het idee dat het LOG en buitengebied Epe nu in een
rustig vaarwater zijn gekomen is schone schijn.
Wij als Stichting zijn betrokken bij de klankboordgroepen en we dienen zienswijzen
in, maar we verwachten dat weer een gang naar de Raad van State nodig zal zijn
om de gemeenteraden bij te sturen. Voor het buitengebied van Epe is al beroep
aangetekend. De andere bestemmings-plannen zijn nu vertraagd door aanvullende
milieuvragen van de MER commissie, maar ze komen begin 2018 weer in zicht.
Voorts hebben we samen met de Stichting werkgroep milieu Apeldoorn een beroep
ingediend tegen het kappen van alle gezonde eiken aan de Werler. De
landschappelijke kwaliteit van het gebied wordt er verder door geschaad.
De Stichting steekt onbezoldigd veel uren in al deze activiteiten, maar de website,
bewonersbrieven en de gang naar rechter en Raad van State moeten betaald
worden. Per beroep kost dit € 333,00 en voor een voorlopige voorziening komt
ditzelfde bedrag er nog bij. Deze bedragen worden teruggestort als de rechtszaak
wordt gewonnen en zodoende konden wij het beroep voor het buitengebied Epe nog
voldoen uit eerdere donaties.
Voor verdere acties een vriendelijk verzoek om een bijdrage te storten op
bankrekeningnummer
NL84 SNSB 0941 3528 97 ten name van A.
Schouten, onder vermelding van “gift SGLBeVa”.
Stichting Gebiedsgroep LOG Beemte-Vaassen en omgeving
sglbeva@sglbeva.nl

