Bezwaarschrift
BesluitMER Bokkerijweg ong.
Vaassen, 19 september2012

Aan:
Het college van B&W en de raad van de gemeente Epe
Van:
De Stichting Gebiedsgroep Landbouwontwikkelingsgebied Beemte Vaassen en omgeving
Ganzenebbeweg 3, 8171 LL Vaassen
Geacht college,
Naar aanleiding van het besluit op de MER-aanmeldingsnotitie Bokkerijweg ( V.o.f. G. en M van
der Wekken) maakt de Stichting de volgende drie bezwaren:
1) B&W heeft eind augustus 2012 besloten geen milieueffectrapport te maken voor de nieuw
vestiging aan de Bokkerijweg ongenummerd kadastraal Vaassen sectie A 1639. In de MER
aanmeldingsnotitie is overigens sprake van Vaassen sectie A 1552. Wat is nu juist?
Bij de bespreking van het bestemmingsplan LOG Beemte-Vaassen zijn door de
wethouder alle bezwaren tegen PlanMER steeds afgedaan met de stelling dat de
milieueffecten pas bij de daadwerkelijke vergunning kunnen worden bekeken. Nu
blijkt uit de ISL3a gecombineerd met de CAR11 berekening dat op een aantal
locaties de overschrijdingsnorm van 35 dagen wordt gepasseerd en besluit B&W
niettemin de besluitMER te laten vervallen.
De stichting heeft bij de inspraak op het bestemmingsplan reeds eerder al
aangegeven dat ze ernstige twijfels heeft over de gebruikte waarden en aantallen
en nu blijkt dat bij de 1ste inplaatser de normen al worden overschreden. De
stichting spreekt hierbij de twijfel uit over het meenemen van de CAR 11
berekening van de A50 en de N792 in PlanMER.
2) Verder maakt de stichting bezwaar tegen het niet uitvoeren van een besluitMER
alsmede het niet onderbouwen van dat besluit, op grond van de Wet milieubeheer
c.q de Bijlage bij het Besluit mer.
De stichting is van mening dat niet duidelijk is in hoeverre in het besluit Wm art
7.17 lid 3 is overwogen. Voorts is de Stichting van mening dat bij bedoelde
overweging uitgegaan dient te worden van de maximale mogelijkheden die de
bouwlocatie biedt en niet de feitelijke situatie op dit moment.
3) Verder wil de stichting er in dit verband nog op wijzen dat de motie van het CDA
d.d. 14 juni 2012 betreffende de oprichting van een LOG-raad is ingetrokken
omdat de wethouder de Raad heeft toegezegd dat er gesprekken met de
belanghebbende, de inplaatsers en de GGD zullen worden gehouden. De Stichting
verzoekt derhalve de wethouder zich aan deze afspraak te houden.
Ter ondersteuning van genoemde bezwaren levert de Stichting hierbij de handtekeningen
van de direct belanghebbenden die het bezwaar mede ondersteunen.
Referenties voor de onderbouwing van dit bezwaar.
• PlanMER blz 55, met toegevoegd de indicatie van gevoelige objecten in en net
buiten het LOG, waar al tussen 21 en 24 dagen overschrijding per jaar zijn:
Ganzenebbeweg 1, 3, 4, 5 en 5a, Hafkamperveldweg 1 en 3, Wulfterweg 10 en 13
en Weteringdijk 119 en 121.
• De ISL3a berekening van de firma rombou bestemd voor de MER
aanmeldingsnotitie. Hierbij zijn niet alle betrokken gevoelige locaties
meegenomen en is aanvulling noodzakelijk.

•

Paragraaf 7 uit bijlage 1 van de wet Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007,
waarbij het "Optellen concentratiebijdrage van verschillende bronnen" is
genoteerd. In de laatste alinea staat "Het totaal aantal overschrijdingsdagen op
het rekenpunt wordt berekend door het afgeleide aantal overschrijdingsdagen
door het wegverkeer (stap 2) op te tellen bij het berekende aantal
overschrijdingsdagen als gevolg van de inrichtingen en de
achtergrondconcentraties (stap 1)¨.
Dit geeft als resultaat voor Ganzenebbeweg 3: 38 overschrijdingsdagen
(22,5 als gemiddelde van de A50 en 15,5 uit de ISL3a berekening)

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