Bezwaarschrift
Aanvraag omgevingsvergunning Bokkerijweg ong.
en niet uitvoeren van het BesluitMER

Vaassen, 10 mei 2013

Aan:
De 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
Ref:
1) SGLBeVa bezwaarschrift dd. 19-september 2012 ingeboekt in Epe onder nr. 2012-32632
2) Beslissing op bezwaarschrift dd. 16 november 2012 kenmerk nr. 2012-37064

Geacht college en raad,
Naar aanleiding van de aanvraag omgevingsvergunning Bokkerijweg ongenummerd ( V.o.f.. G. en M
van der Wekken) op 12 april 2013 maakt de Stichting de volgende bezwaren:
1) Het vigerende bestemmingsplan buitengebied Epe verbiedt (in de toelichting juni 2005
op blz. 130), ¨vestiging van nieuwe agrarische bedrijven (toekenning van nieuwe
bouwpercelen)¨. Dit dient plaats te vinden via ¨Het aangeven van gebieden met
hervestigingmogelijkheden waar planologisch en milieuhygiënisch ruimte is voor de
vestiging van agrarische bedrijven¨.
Door de voorlopige voorziening van de Raad van State ontbreekt zo´n gebied in Epe en
daarmee de mogelijkheid voor nieuw vestiging.
2) De stichting heeft op 19 september 2012 bezwaar aangetekend tegen het niet uitvoeren
van een besluitMER. Ter ondersteuning van genoemde bezwaren heeft de Stichting
handtekeningen van de direct belanghebbenden die het bezwaar mede ondersteunen
toegeleverd. De gemeente heeft het bezwaar van de stichting ongegrond verklaard
ingevolge artikel 6:3 van de AWB, omdat een procedure ter voorbereiding van een
besluit niet vatbaar is voor bezwaar of beroep. Nu de aanvraag is ingediend vervalt dit
argument. De Stichting hernieuwd hierbij zijn bezwaarschrift tegen het niet uitvoeren
van een BesluitMER.
3) De aangevraagde omgevingsvergunning heeft een dierenaantal gebaseerd op een
bebouwd oppervlak van 4444 m2. Het Bpl voor LOG Beemte-Vaassen staat 18.000 m2
bebouwd oppervlak toe. Het BesluitMER moet uitgaan van een 4 maal hoger
dierenaantal als nu is aangevraagd.
4) De aanvraag omgevingsvergunning van een inplaatser geeft alleen het effect van de
eigen actie weer en gaat voorbij aan cumulatieve effecten. De aanvrager kan daarom
nooit voldoen aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Verder gaat de
aanvraag uit van een foutieve aanname van een zeezoutcorrectie van 6 dagen en een
lagere overschrijdingsberekening dan die gebruikt is in de MER-aanmeldingsnotitie van
4 juli 2012.
Zeezoutcorrectie in Gld is 2 dagen http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaatlucht/luchtkwaliteit/special-kids/nieuws/zeezoutaftrek/
Een berekening van dezelfde situatie, maar nu voor 2011 geeft de volgende resultaten:

Nu is er al op 4 plaatsen overschrijding van meer dan 35 dagen, terwijl andere
gevoelige objecten aan Ganzenebbeweg, Hafkamperveldweg en Wulfterweg niet zijn
meegerekend. (Zie berekening voor overschrijdingsdagen in ref: 1).
5) Een eigen berekening van de milieueffecten van Bokkerijweg ong. en van
Ganzenebbeweg 7 op de omliggende gevoelige objecten aan Ganzenebbeweg en
Hafkamperveldweg geeft aan dat er op 6 plaatsen overschrijding is van de 35 dagen
grens voor fijnstof. (Bij een berekening over 2011 is de situatie nog veel ernstiger.)

De Stichting stelt dan ook dat deze omgevingsvergunning dient te worden afgewezen en moet
wachten tot het bestemmingsplan LOG Beemte-Vaassen onherroepelijk is.

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