Raadsleden en griffier der Gemeente Epe
Vaassen, 2 september 2011.

Betreft: Democratische controle door de raadsleden op het college van B&W
Ref: WOB verzoek omtrent gegevens verleende milieuvergunningen na 1-10-2010 (2011-65668)
Geacht raadsleden,
In uw brief in antwoord op ons WOB verzoek staat een verwijzing naar De beleidsnota lokaal
gezondheidsbeleid 2008-2011. Op blz. 12 Beleidslijn 3: omgeving (integraal beleid) punt 1 laatste zin
staat:
Doel van het integraal gezondheidsbeleid is om ervoor te zorgen dat het
gezondheidsaspect ook op andere gemeentelijke afdelingen een belangrijke afweging
wordt in het kader van te nemen beslissingen.
1. Bij de door ons genoemde verleende milieuvergunningen ontbreken echter de plannen voor
reductie antibiotica gebruik en de berekeningen van de ammoniak uitstoot, de geurbelasting en
het geluidsniveau. Ook wordt niet aangegeven of de GGD is geraadpleegd om te controleren in
hoeverre de buren hierdoor schade voor hun gezondheid ondervinden.
Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat de betreffende afdelingen deze ontbrekende
gezondheidsaspecten vanaf nu gaan invullen en die voor gevraagde vergunningen aanvullen.
2. Uit het Veluws Nieuws (Dinsdag 30 Augustus 2011) en in mindere mate uit dagblad de Stentor
(25 augustus 2011) mochten wij vernemen dat uw wethouder aangeeft dat het LOG in Vaassen
er komt, dat onderzocht is dat er geen hoge concentraties fijnstof zijn en dat er geen zware
gezondheidsaspecten aan het LOG kleven. Op onze website www.ganzeneb.nl kunt u onder
de rubriek Brieven vv. Gem. Epe de serie brieven en antwoorden lezen die er (voor ons
vruchteloos) aan dit onderwerp zijn besteed. Wij verzoeken u dan ook dringend uw wethouder
te interpelleren over deze gezondheidsaspecten, zeker in het kader van een gevoelig object
onder de rook van 4 geplande nieuwe IV vestigingen op maagdelijke grond. Het verschuilen
achter het feit, dat lokale overheden geen invloed zouden hebben op gezondheid, strookt niet
met uw eigen beleidslijn 3.
3. Verder staat op de website ons Burgerinitiatief, waarop wij nog steeds op invulling van onze
vragen (o.a. over fijnstof en gezondheid) zitten te wachten en u als Raad op de beloofde
beantwoording. Beide items zijn gekoppeld aan het gereed komen van de inspraakprocedure
4. De inspraaknotities van de bewoners op het ontwerpbestemmingsplan zijn onvolledig
meegenomen. Als voorbeeld één van de notities van onze buurtschap:

a. Ingediende tekst
Duurzame bedrijven ontwikkelen. Dus de mogelijkheid van SPF keuze voor de veeteler
openhouden. De onderlinge afstand moet op minimaal 400 meter worden gesteld.
b. Tekst in uw document
De onderlinge afstand tussen bedrijven dient minimaal 400 meter te bedragen
c. Antwoord in uw document
De minimale afstandseis tussen emissiepunten van agrarische bedrijven is 50 meter op grond van
landelijke richtlijnen. In het gebiedsplan is afgesproken dat de minimale afstand tussen het
bouwblok van een hervestiger en doorgroeiend bedrijf en de bouwblokken van andere agrarische
bedrijven of burgerbestemmingen minimaal 100 meter dient te bedragen, vanuit het oogpunt van
de verspreiding van dierziekten en om voldoende zichtlijnen te houden (o.a. op de contouren van
de Veluwe aan de horizon)
Zoals u ziet is het onderwerp SPF stallen, die nodig zijn voor echte duurzame veeteelt en
reductie van het antibiotica gebruik, buiten de inspraak gebleven en is nu dus niet meegenomen

in het bestemmingsplan. Een vergissing maken is menselijk, maar het niet willen corrigeren van
een vergissing is een ernstige zaak. Wij vragen u daarom een errata op het nu ter inzage
liggende bestemmingsplan uit te laten brengen en de ter inzage periode overeenkomstig aan te
passen.
5. Verder verbaast ons uw invulling van het democratisch proces, waarbij tijdens het ter inzage
leggen van het bestemmingsplan een wethouder aangeeft dat er al besloten is en er geld
beschikbaar is om met de uitvoering te starten. Ook het op voorhand aangeven dat bewoners
van het buitengebied maar moeten leven met overlast van IV strookt niet met Reconstructiewet
artikel 4.
6. Wij verzoeken u de behandeling van bovenstaande punten tijdens uw Raadsvergadering ook
schriftelijk te willen vastleggen en het ons te doen toekomen.
Met vriendelijke groet,
Stichting Gebiedsgroep LOG-BeVa en omgeving
secretariaat: Henk Bos
sglbeva@sglbeva.nl
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GGD Gelre-IJsel

