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Geacht B&W en raadsleden,
Op 20 november ontvingen wij uw antwoord op onze vraag over de fijnstofmeting. De inhoud van
het begeleidende GGD rapport komt overeen met onze gevoelens over het leefmilieu langs de
A50 en in/bij de school.
We verzoeken de Gemeente daarom:
1. Fijnstofmeting PM10 en PM2,5 bij de school uitvoeren in het kader van de Regeling
Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL). Het betreft hier een gevoelige bestemming door de
aanwezigheid van jonge kinderen, die zoals in het GGD rapport staat aangegeven relatief
veel lucht inademen als gevolg van de verhouding longinhoudlichaamsgewicht. Het
aanpassen van alleen het binnenklimaat van de school is onvoldoende, want de
schoolkinderen moeten ook buiten kunnen spelen zonder gasmasker op.
2. Invulling van de "Wet Publiek Gezondheid" v.w.b. de zorgplicht voor een gezonde
omgeving (fijnstof, zoönozen, geur, lawaai en veiligheid).
Handhaven en toepassen van het criterium de vervuiler betaald en de kosten verhalen op
Rijk en de Provincie voor de invloed van A50 en N792.
3. In het bestemmingsplan buitengebied Epe 8ste part. herziening (Intensieve Veehouderij)
opnemen dat bestaande IV omgeven door woningen en in de nabijheid van de A50
moeten worden gesaneerd. Dit om te worden voorzien van de middelen voor reductie van
fijnstof en bacteriële uitstoot. Bij deze locaties dienen vooraf fijnstofmetingen te worden
verricht, die na sanering worden herhaalt om te controleren of het juiste resultaat is
bereikt. Niet de omwonenden moeten eerst klagen, maar de Gemeente Epe dient hier uit
zichzelf invulling te geven aan haar zorgplicht genoemd bij punt 2.
4. GGD advies en ondersteuning bindend opnemen in PlanMER van LOG en van het
Buitengebied van Epe. Laat het niet eerst uit de hand lopen zoals bij de Qkoorts!
Het behoud van de Geerstraat locatie is belangrijk voor de buurtschap de Ganzeneb. De school
bestaat ruim 100 jaar en daar heeft een groot deel van de buurtschap les gekregen. De locatie is
ook de plaats van de buurtraad Geerstraat, die ongesubsidieerd een zeer belangrijke bijdrage
levert aan de sociale leefgemeenschap in dit deel van het buitengebied van Epe.
Met vriendelijke groet,
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