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Nieuwe ontwikkelingen
De provincie wil de aanpak van de ontwikkeling van IV in het LOG versnellen. Dit
omdat er al zo veel tijd verstreken is en de subsidie voor de inplaatsers knel komt te
zitten.
Daarom ziet het ernaar uit dat de provincie de aanpak van de eerste inplaatser wil
kopiëren voor de andere inplaatsers.
Wel lijkt het erop dat het aantal inplaatsers beperkt blijft tot 3 en dat de echte
megastallen niet naar het LOG komen. Toch behouden de andere inplaatsers hun
oude rechten, waardoor dit ook een fopspeen kan zijn.
Als Stichting hebben we een groot aantal vragen bij deze aanpak en zullen de vinger
goed aan de pols houden om er voor te zorgen dat milieu-, gezondheids- en
landschappelijke aspecten zorgvuldig worden ingevuld.
Op 4 en5 juni komt gedeputeerde van Dijk het provincie standpunt toelichten in
de raadsvergadering in het gemeentehuis van Epe en Apeldoorn. Er is daarbij
jammer genoeg geen gelegenheid om in te spreken, maar we hopen dat de
raadsleden hun zegje zullen doen.
Als burgers kunnen we een duidelijk signaal afgegeven door onze aanwezigheid in de
raadszaal
op 4 juni vanaf 19:30 uur in het gemeentehuis van Epe en
op 5 juni van 19:00 tot 19:45 in het gemeentehuis van Apeldoorn
en dat is een heel stuk dichterbij dan het provinciehuis in Arnhem!
Voor de inplaatser aan de Bokkerijweg heeft de provincie de
natuurbeschermingswet vergunning iets aangepast en opnieuw ter inzage gelegd.
Hierop kunnen geen zienswijzen worden ingediend en is alleen beroep bij de Raad
van State mogelijk.
Verder heeft de Stichting steeds gepleit voor samenspraak tussen bewoners,
inplaatsers en overheid om zo tot een breed gedragen invulling van het LOG te
komen. Het ziet er echter naar uit dat er een informatieavond zal worden gehouden
(24 juni?) en dat daarna de invulling van het LOG wordt doorgezet zoals men gepland
heeft. Hier zullen de bezoekers natuurlijk niet alleen passief hoeven toe te horen,
maar is er gelegenheid om de zorgen duidelijk te uiten. Zeer vermoedelijk is dit de
laatste kans om het beleid nog enigszins te sturen. Grijp die, dan hoef je jezelf later
niet te verwijten dat je er niet alles aan gedaan hebt.
Uit de brede maatschappelijke discussie over intensieve veehouderij komen
regelmatig nieuwe feiten naar boven, zo heeft de provincie Noord-Brabant een klacht
bij de Raad van State ingediend over foutieve berekening van geur (stank) en hebben
RIVM en Plan Bureau Leefomgeving een rapport uitgebracht dat berekeningen een
grote verbetering voor de natuurgebieden laten zien die echter bij metingen niet
wordt gevonden.
Eén oude spreuk zegt ¨Meten is Weten¨ en een andere ¨ jezelf rijk rekenen¨ en dat
laatste lijkt hier van toepassing te zijn.
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