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G.H. Scheffer
T.M.M. Kok
Beantwoording vragen RTG Ruimte d.d. 7 mei inzake afwijziging verzoek
Gendringseweg 9

Aanleiding:
Tijdens de RTG Ruimte van 7 mei 2019 zijn verschillende vragen gesteld met betrekking tot het
collegevoorstel van 19 maart 2019 tot afwijzing van het verzoek van de heer mr. V. Wösten.

Inhoud Mededeling:
Vraag: Kan er worden aangegeven hoeveel geuroverbelaste situaties er zijn in de gemeente Aalten,
met name als gevolg van aanpassing van de geurregelgeving o.a. voor wat betreft de combi-wassers.
Antwoord: Dit is ons niet bekend.
Een antwoord op deze algemene vraag is overigens niet van invloed op het vraagstuk dat thans aan
de orde is. Verder dient rekening te worden gehouden met het belang van de individuele agrariër/het
agrarisch bedrijf. Dat belang verzet zich mogelijk tegen het openbaar maken van de door u gevraagde
gegevens, zeker indien die tot een individueel agrarisch bedrijf herleidbaar zijn. Tenslotte merken wij
in zijn algemeenheid op dat bij ons maar zeer weinig klachten binnenkomen met betrekking tot van
een agrarisch bedrijf afkomstige geurhinder.
Vraag: Kan een aangescherpte geurverordening in overweging worden genomen.
Antwoord: Dit vraagstuk is bij uitstek geschikt om te worden betrokken bij de gemeentelijke
omgevingsvisie en het daarop te baseren omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet. In het
kader van de implementatie van die wet is een herijking van al het beleid in het fysieke domein aan de
orde, waaronder de gemeentelijke geurregelgeving. Het is het meest efficiënt om dit integraal en te
zijner tijd binnen het geschetste kader te bezien. Het voert te ver om daarop nu al vooruit te lopen voor
wat betreft de geurverordening.
Tot slot nog het volgende
In het rondetafelgesprek is gevraagd of een mediationtraject mogelijk is.
Na overleg met beide partijen is afgesproken dat een mediationtraject wordt opgestart. Om hiervoor
voldoende ruimte te hebben verzoekt het college uw raad om agendapunt 7 “voorstel tot afwijzing van
het verzoek van de heer mr. V. Wösten tot herziening van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied
2015” niet in de raad van 21 mei a.s. te behandelen maar één maand door te schuiven. Bij de
vaststelling van de agenda dient uw raad hierover een besluit te nemen.
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De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
--
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