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Onderwerp: Bestemmingsplan buitengebied.
Geacht college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dalfsen.
Naar aanleiding van uw brief van 26-4-2013 rezen bij mij enige vragen en verzoek u om antwoord op deze vragen.
Bij overstroming van het agrarisch bestemde gebied en vluchtwegen wijst u in mijn geval op de zel?edzaamheid van deze in/bewoners in een dergelijke situatie.
Is dit niet in strijd met de zorgplicht die u als gemeentelijke overheid heeft voor de openbare veiligheid en orde?
ls er een evacuatieplan?
Door het nu voorliggend plan is er geen begaanbare vluchtweg meer beschikbaar dit is in
strijd met de grondwettelijke zorgplicht.
Bent n van plan om het gehele dorp te omsingelen met water?
Hebt u niet de plicht om vervangende woomuimte en bedrijfsruimte aan te bieden zodat have en goed tijdig en adequaat geëvacueerd kunnen worden?
Voldoet deze locatie aan alle door lokale en landelijke overheid gestelde wettelijke milieu en vestigingseisen?
Is er een geldige Natuur Bescherming vergunning aanwezig confonn het aantal te evacueren dieren? is er een CQM goed gekeurde melkinstallatie aanwezig met voldoende capaciteit en voldoet aan het huidige welzijn eisen qua maatvoering en dergelijke?
ls er voldoende en goedgekeurde mestopslag voor drij f/vaste mest aanwezig? Hoelang denkt u nodig te hebben om mijn gehele bedrijf te evacueren, dus inclusief mest en
voer? Voldoet de locatie aan alle wettelijke dier en veterinaire en wel zijns en VWA voorschritten/
eisen in verband met de cross compliens?
Ik verzoek u een kopie van deze brief door te sturen aan de raadsfracties van de gemeente Dalfsen.
Hoognchtend,
A.Spijker Meeleweg 71
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