Zienswijze
omgevingsvergunning Weteringdijk 119B
Vaassen, 18 augustus 2020
Aan: College van B&W gemeente Epe
Aan: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Van : De Stichting Gebiedsgroep Landbouwontwikkelingsgebied Beemte Vaassen en omgeving.

Betreft: Ontwerpbeschikking fase1 omgevingsvergunning Weteringdijk 119B (DOS-2020-020792)

Geacht College,
De Stichting richt zich niet alleen tot de gemeente Epe, maar wil hiermee ook de provincie
attenderen op de separate aanvraag Natuurbeschermingswet en het feit dat uitkoop is te
overwegen.
Uit de tekst van de beschikking leiden we af :
1. Dat u aangeeft dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt.
2. Dat u niet refereert aan de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 en aan de
kamerbrieven van 25 september 2019 en 4 oktober 2019.
3. Dat u uitgaat van het bestemmingsplan de Bokkerij dat gezien de uitspraak en de brieven
in punt 2 dient te worden aangepast.
Uit de resterende documenten leiden we af:
4. Dat u uitgaat van een uitbreiding.
De Stichting meent daarover het volgende te moeten opmerken:
1. De uitspraak van de Raad van State (29 mei 2019) gaat uit van reduceren van stikstof
overschrijdingen in Natura 2000 gebieden en heeft directe doorwerking voor de
alternatieven in het PlanMER en het bestemmingsplan ¨de Bokkerij¨ van de gemeente
Epe. Er dient eerst een geheel nieuwe planontwikkeling plaats te vinden (paragraaf 3.7
Agrarisch), inclusief een planMER.
Voorts gaat het Bpl er nog vanuit dat de stikstof regels gebaseerd kunnen worden op de
PAS en verder dat omschakeling mogelijk is bij gelijkblijvende NH3 emissie, hetgeen in
strijd is met de uitspraak van RvSt.
De Kamerbrieven van 25 sept 2019 ‘Adviescollege Stikstofproblematiek‘ blz 39 met
juridische overwegingen n.a.v. de RvSt uitspraak en die van 4 oktober 2019 ‘Aanpak
stikstofproblematiek” met adviezen en referentie datum voor een structurele aanpak
stikstof-beleid dienen bij de aanpassing van Bpl en PlanMER te worden betrokken.
Ook de regelgeving in het Regeldeel en de mitigerende maatregelen kunnen niet meer
toegepast worden.
2. De Natura 2000 gebieden de Veluwe en de Rijntakken zijn ernstig overbelast wat betreft
stikstof depositie. Deze aanvraag heeft directe inwerking op deze gebieden, waar
overschrijdingen tot boven een factor 8 voorkomen. Op dit ogenblik is Weteringdijk 119B
nog maagdelijke grond zonder stikstofdepositie.

Wij adviseren u een uitkoopregeling met de provincie af te stemmen gezien er bij dit plan
toename van stikstofdepositie is.
Algemene conclusie :
Het voorgaande in aanmerking nemende is de Stichting van mening:
• dat het bestemmingsplan de Bokkerij met bijbehorende planMER niet meer voldoen aan
het landelijk beleid en niet ten grondslag kunnen liggen aan deze aanvraag
• dat de gemeente tezamen met de provincie een uitkoopregeling dienen te overwegen.

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

Bijlage 1: Aerius berekening stikstofdepositie Natura 2000 de Veluwe (1ste blz.)

Een percentage Kritische Depositie Waarde (KDW) van 100 is noch verbetering, noch
verslechtering. De waarde 1131,3 betekent een overschrijding met meer dan 11 keer de
instandhoudingswaarde.

