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Geacht college,

In bovengenoemde brief verzoekt u ons om advies uit te brengen ten behoeve van het
opstellen van de richtlijnen voor de inhoud van het milieueffectrapport over de
varkenshouderij van dhr. Riphagen aan de Zuiderzeestraatweg te Hattem. Dit betreft een
m.e.r.-procedure die alleen maar opnieuw is gestart omdat uw college nu de rol van bevoegd
gezag heeft. Eerder adviseerden wij over hetzelfde initiatief op basis van dezelfde startnotitie
aan de gemeente Hattem en zonden wij uw college een afschrift, wetend dat uw college
waarschijnlijk de rol van bevoegd gezag op zich zou gaan nemen.

In deze nieuwe m.e.r.-procedure hebben we via u een kopie van inspraakreacties van de
Gelderse Milieufederatie, van B. van der Velde en van A. en J. van der Velde ontvangen.
Deze geven ons echter geen aanleiding om anders te adviseren dan wij aan de gemeente
Hattem adviseerden.

Via e-mail dd. 31 augustus 2004 heeft de heer Lowijs namens u gevraagd of uw Gelders
geurbeleid aanleiding is om het bestaande advies van de Commissie aan te passen. Wij zien
hierin geen aanleiding om ons oorspronkelijke richtlijnadvies te wijzigen. Volgens uw
geurbeleid moet elk geurrelevant bedrijf zélf de geursituatie aan de bron adequaat in kaart
brengen, en bij dat in kaart brengen dient onder andere de hedonische waarde te worden
bepaald met geurpanels. Deze werkwijze is – om effectief te zijn – in verhouding kostbaar
voor veehouders en wordt door de Commissie dan ook niet gevraagd in richtlijnadviezen. Dit
neemt niet weg dat de Commissie wel signaleert dat er discrepantie kan bestaan tussen de
berekende geurhinder conform de Stankrichtlijn en de werkelijk optredende geurhinder. Wij
hebben dit vorig jaar aan het ministerie van VROM kenbaar gemaakt (zie bijlage). Van
VROM is hierover nog geen reactie ontvangen.
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Concluderend verzoek ik u daarom het eerder uitgebrachte advies, waarvan u reeds een
kopie heeft ontvangen, te beschouwen als het antwoord op uw verzoek tot advies.

Graag blijven wij op de hoogte van de verdere stappen in deze procedure.

Met vriendelijke groet,

dr. D. Tommel
voorzitter van de werkgroep
m.e.r. Fokzeugenbedrijf Riphagen, Hattem


