
Raadsvoorstel Grondaankoop Slagenweg 
Opmerkingen van de Buren van Wehlse Broeklanden                       7 februari 2018-02-07 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders en de raadsfracties van de gemeente Doetinchem 
 
Geachte dames en heren,  
In dit stuk Raadsvoostel Grondaankoop Slagenweg zitten tegenspraken.  
Een groenverbinding maken aan eindelijk de Dichterse kant is positief. 
 

a. Context :  geuroverlast te beperken. 
b. Beoogd effect: natuur en recreatiepaden. Positief effect op de gebiedskwaliteit 
c. Argumenten:  

1. Vooral bij westenwind. Erkenning ?  
2. Harmonie met de omgeving. 1 km ? 
3. Natuurbestemming. Ammoniakwet en bestemmingsplan buitengebied zeer onwaarschijnlijk. 
4. Gelabelde Tennetgelden 150.000 euro gebruiken voor aankoop Slagenweg 2. Met burgers, bewoners en 

belangengroepen is te weinig overlegd 
5. Leefomgeving verbeteren. 8 euro per vierkante meter ?  Normaal 5 tot 6 euro. 
6. Tennetgelden zijn bedoeld voor de driekwart omsingeling van de stad. Daar groen/ natuur verbetering. 
          Wat doet de werkgroep Commissie W.B. hier ? 
 

d. Kanttekening:  
Waarom wordt hier Buur maakt Natuur genoemd ?  De donateurs weten heel goed wat er in de Wehlse 
Broeklanden speelt en kiezen voor behoud of verbetering van de leefomgeving voor mens, dier en plant. 

e. Vervolg: 
Groenpark aanleggen voor 2019                          Dus toch groen i.p.v. natuur. 

 
In de gehele berichtgeving vanuit de gemeente, de plaatselijke krant of de wijkkrant blijkt niet dat Steenbreker intussen een 
andere varkensboerderij heeft gekocht en zijn mest- en varkensrechten mee mag nemen.  
De allereerste indruk was, dat met al dit geld de varkensstapel hier en in Nederland met minimaal 7000 varkens zou zijn 
afgenomen. Het ware eerlijker geweest dit naar de burger te communiceren. De lichamelijk en geestelijke schade, 
volksgezondheid, komt nu ergens anders. 
In dit geval komt de ondernemer met inzet van zijn achterban er weer goed uit. 
 
De lucht is nog steeds niet schoon genoeg  NRC 24 januari 2018-02-07 
“Enkele hotspots, zoals drukke steden, langs snelwegen en gebieden met veel veeteelt, worden de normen overschreden. 
De Nederlandse export van fijnstof is driemaal zo groot als de import., meldde RIVM ooit. 
De deken van fijnstof wegnemen. Minder varkens, koeien en pluimvee. Strikte handhaving van de mestregels en 
luchtwassers inzetten. Veel vieze lucht komt uit het buitenland ( 43,2 %). Niet toe te wijzen: 37,3 %. Menselijk handelen in 
Nederland als bron van fijnstof ( PM2,5)  15,3 %, waarvan de landbouw 6,4 %, wegverkeer 3,7 % .“ 
Deze samenvatting geldt zonder meer voor de hotspot Wehlse Broeklanden.  
In Overzicht bedrijven ODA wordt alleen PM 10 gemeten. Opvallende vergelijking: Janssen 5183 varkens  oudeur    82986 
                                                                                                                                            Steenbreker 7110  varkens  oudeur 134591 
 Janssen heeft een grote geurinvloed heeft op de wijk de Huet en bewoner aan de Vogelstraat. 
De geurnorm 10 en 4 wordt niet gehaald. Arcadis MER zegt matige luchtkwaliteit in Dichteren en de Huet. 
 
Afbraak stallen: We rekenen erop dat er bij het slopen van de mestkelders geen mest wegstroomt in het te vormen 
groenpark. 
 
Buren van de Wehlse Broeklanden stellen het op prijs dat alle plaatselijke politieke partijen zich duidelijk uitspreken voor de 
verbetering van omgevingskwaliteit in de Wehlse Broeklanden. In hun programma en naar de pers. En geen vage beloften 
van b.v. eerlijkheid.  
 
De door ons gestuurde brief KemperKip en de volksgezondheid van 6 september 2017 brengen we weer onder uw aandacht 
en de inspraak door huisarts Klop op de beeldvormende raad. 
 
Met vriendelijke groet 
Herman Nijhof  secretaris Buren van de Wehlse Broeklanden 


