Schriftelijke insprekers, die niet inloggen maar dit wel behandeld willen hebben
Maar willen wel dat de volgende punten worden meegenomen als dit plan wordt besproken.
Reactie op het besluit t.a.v. onze zienswijze op het ontwerpplan Damweg II
Punt A : hierin kunnen wij ons vinden.
Als wij ons aan de regels houden dan hebben de nieuwe buren geen grond om te klagen.
Punt B : hierop hebben we nog geen duidelijk antwoord gekregen . We vinden het nog steeds
vreemd dat voor de geurcirkel een 'willekeurig' punt aan de zuidkant van de kalverenschuur is
genomen. Wij begrijpen niet hoe dit tot stand is gekomen. In de oude milieuvergunning hadden we
nog 1 emissiepunt met ventilatoren op de zijgevel. het lijkt of er gerekend is met dit punt.
In onze milieuvergunning van 2014 staat dat er op de schuur nokventilatoren geplaatst zijn, Waarom
is er bij het bepalen van de geurcirkel niet uitgegaan van de meest noordelijke gesitueerde nok
ventilator ?
Ons inziens hebben de nieuw te bouwen objecten dan veel meer hinder van ons bedrijf, geur, geluid
dan dat er in dit plan naar voren komt.
Punt C. Er staat dat de initiatiefnemer de ( drainage) pijpen die langs de perceelgrenzen aanwezig zijn
niet worden gewijzigd, Deze liggen op het grondgebied van het ontwerpplan en geeft in regenachtige
tijden nog niet afdoende oplossing van het water wat er bij ons op het bedrijf valt. De
extra waterberging om wateroverlast tot een minimum te beperken heeft ons inziens vooral invloed
op het water wat op grondgebied van het ontwerpplan valt.
De sloot die langs het parkeerterrein ligt achter ons bedrijf wordt door de wal die door van Veen, de
Korrel, geplaatst is, steeds dicht gedrukt waardoor het water daar niet weg kan. Nagenoeg al het
water wat er op ons grondgebied komt en moet worden afgevoerd gaat via dit drainage pijpen. In
het besluit komt niet duidelijk naar voren dat hier opnieuw naar gekeken wordt.
Wij hopen op deze vragen nog een duidelijk antwoord te krijgen.
Nogmaals wij zijn niet tegen het plan op zich, maar willen garanties dat wij er geen nadelige gevolgen
van ondervinden in onze bedrijfsvoering en in onze afwatering.
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