NIEUWSBRIEFBERICHT
Uitvoering inpassingsplan Beemte Vaassen van start
De bouw van een Rondeelstal aan de Bokkerijweg en de aanpassingen aan de
Bokkerijweg en de Weteringdijk kunnen van start. Het inpassingsplan Intensieve
Veehouderij Beemte-Vaassen van de provincie leidde na vaststelling in juni niet meer tot
reacties. De beroepstermijn is ten einde en de provincie is klaar met haar werk. De
gemeente Epe is nu het aanspreekpunt voor de werkzaamheden.
Het Inpassingsplan Beemte Vaassen is er gekomen op verzoek van de gemeenten die vanaf
2006 bezig waren met de verplaatsing van een aantal bedrijven rond natuurgebieden. Na
beroepsprocedures heeft de provincie de bestemmingen en vergunningen geregeld. Van de
bedrijven die in aanmerking kwamen, zijn er uiteindelijk twee door de provincie geholpen. Dat
zijn een Rondeelstal, een ronde stal met leghennen, aan de Bokkerijweg in Vaassen en een
agrarisch bedrijf aan de Weteringdijk, waarvoor verbreding van de toegangsweg mogelijk is
gemaakt. Voor het inpassingsplan is nauw overleg geweest tussen de provincie Gelderland, de
gemeenten Apeldoorn en Epe, ondernemers en omwonenden en de Stichting Gebiedsgroep
LOG Beemte-Vaassen en omgeving.
Aan het werk
De initiatiefnemer van de bouw van de Rondeelstal aan de Bokkerijweg is bezig met de
voorbereidende werkzaamheden voor de bouw. Voor de aanleg van de openbare voorzieningen
in de Weteringdijk en Bokkerijweg wordt momenteel in opdracht van de gemeente door Anacon
Infra het bestek opgesteld. Voor informatie hierover is de projectleider R.J. Ruiterkamp
bereikbaar via tel. 0622422212 en robert.ruiterkamp@epe.nl.
Een persoonlijke noot
Hiermee zit het werk voor de provincie erop. Namens de projectgroep bedank ik de
omwonenden en belangstellenden voor de inbreng tijdens de inloopavonden en de bijeenkomst
over de landschappelijke inpassing. Onze speciale dank gaat uit naar de Gebiedsgroep voor
haar kritische reflectie op ons werk en de constructieve houding. De gesprekken toonden
betrokkenheid en veel kennis van zaken. De streek mag blij zijn met zo een groep betrokken
bewoners!
Vriendelijke groet,
Hans van Altena
Projectleider provincie Gelderland

