9 juni 2014

Beste buurtbewoner,
Het zal inmiddels bekend zijn dat de Gemeenten de Prov. om een Inpassingsplan hebben
verzocht, ter voltooiing van het LOG. De Prov heeft daar op gereageerd met een andere opzet
t.w. een Inpassingsplan-postzegelconstructie. Na gesprekken met de vijf bedrijven die rechten
konden doen gelden, beperkt de Prov zich thans tot twee bedrijven : Verbeek (Bokkerijweg)
en Frans Keurhorst aan de zgn. verlengde Bloemenkamp.
Met het meedoen in deze procedure van Frans K. hebben we grote bezwaren:
W.b. de door de Prov zelf gehanteerde criteria voor deelname:
Het bedrijf is geen ‘inplaatser’, heeft geen beschikking Verplaatsingssubsidie (VIV), geen
urgentie dus, en heeft niet voor 14 mei 2013 een aanvraag voor een vestigingsvergunnning
ingediend bij de gemeente Apeldoorn.
W.b. het criterium van de onderbouwing : het Gebiedsplan
Het Gebiedsplan staat o.i. ‘nieuwvestiging’ (op maagdelijke grond) niet toe in het LOG
Apeldoorn, en zeker niet in de Groene Wig (een brede zichtstrook tussen de Wetering en de
A50/Veluwe).
W.b. hygiënische - en (dier)gezondheidskundige overwegingen:
In een straal van enkele honderden meters liggen inmiddels vijf kippenbedrijven, plus een
lopende aanvraag aan de Gaete nr 7, plus dan nu een zevende bedrijf naast Bloemenkamp nr
8.
We zijn van mening dat met nog eens twee bedrijven erbij de milieu- en landschappelijke
druk onverantwoord ver overschreden wordt in dit kleine gebied
W.b. de infrastructuur :
De ontsluiting van het bedrijf kan niet zonder veel overlast voor de naaste buurt, ook uit
gezondheidskundig oogpunt. Een ontsluiting oostelijk of zuidelijk en ook via de
Bloemenkamp kan niet zonder forse ingrepen. Een ontsluiting noordelijk naar de Gatherweg
vraagt een geheel nieuwe weg, en zal tot weerstand leiden ook in die buurt.
Bij ontsluiting via de Bloemenkamp doet zich voorts de zeer onwenselijke situatie voor dat
alle vervoer over het bedrijfsterrein van nr 8 en pal langs de voordeur zal lopen.
W.b. maatschappelijke- en economische afweging :
Vestiging van het bedrijf zal tot onderlinge verdringing leiden. AgroMix, de contractpartij van
nr 8, heeft aangekondigd het bedrijf te zullen afstoten als het bedrijf van Frans K. op die
locatie doorgaat. De Gebiedsgroep staat tamelijk neutraal w.b. economische motieven, maar
dèze situatie is natuurlijk sociaal en ethisch onacceptabel!
We vinden dat de Prov m.b.t. deze gang van zaken ondoordacht en onverantwoord handelt.
We zijn hierbij van mening dat in eerste instantie de betrokken bewoners – en vooral de
betrokken bedrijven – hiertegen zelf actief wat moeten ondernemen.
De meest elegante oplossing zou zijn dat het beoogde bedrijf zelf zich terugtrekt.
Blijkt dat de vestiging toch wordt doorgezet dan overweegt de Gebiedsgroep beroep bij de
Raad van State .
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