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ref.2: GGD rapport dd. 10 maart 2009, nr. 200905791
ref.3: Brief van de Gemeente Epe dd. 10 feb. 2010 nr. 201002269

Geacht B&W en raadsleden,
Uw brief in ref.3 is met droefenis in de Buurtschap ontvangen. Het heeft niet bijgedragen aan het
verbeteren van het slechte draagvlak in Buurtschap de Ganzeneb voor IV in het LOG en het
Buitengebied.
Uw probleem genoemd in punt 1 ref.3 omtrent de lange duur van een fijnstofmeting is oplosbaar.
Buro Blauw http://www.buroblauw.eu/diensten/buitenluchtmetingen heeft een meting waarbij na 1
maand al een goede indicatie kan worden gekregen over de fijnstofwaarden. Daarna kunnen
eventueel gedetailleerde metingen zoals door u bedoelt worden gehouden. Als Buurtschap willen we
de Gemeente graag ter zijde staan door dit te organiseren.
Uw antwoord op de ¨Wet Publieke Gezondheid” bij punt 2 ref.3 geeft geen acties aan voor invulling
van uw zorgplicht.
Conform de uitspraak van het Europese Hof van 25 juli 2008 (zaak Janmecek C237/07
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C237/07>)
verzoeken wij de Gemeente handhavend op te treden richting Rijk en Provincie om de
overschrijdingen van de geluidshinder en gezondheidsrisico´s zoals aangegeven in ref.2 te laten
verhelpen en te voorkomen. Buitenspelen dient ook meegenomen te worden.
Uw antwoord bij punt 4 ref.3 over de betrokkenheid van de GGD is niet gespecificeerd, daarom
doen wij u hierbij een Wet Openbaarheid van Bestuur verzoek om bekendmaking van de
samenstelling van de commissie MER. We zijn niet geïnteresseerd in namen, maar in de
maatschappelijke functie(s) van de leden.

Met vriendelijke groet,

Buurtschap de Ganzeneb
p/a Ganzenebbeweg 3
8171 LL Vaassen
PS. Deze brief is geplaatst op de website www.ganzeneb.nl onder de rubriek Ganzeneb Documenten
– Gemeente Epe. Hierdoor zijn de aangegeven links direct te kiezen.

