
 
 
 

Onderwerp Motie pluimveebedrijf Hekendorp 
Datum 21 april 2022 
Toelichting  Naar aanleiding van Raadsinformatiebrief: Publicatie ontwerp 

Omgevingsvergunning voor Pluimveebedrijf Wiltenburg (8 feb 2022) 
Door Progressief Oudewater 

  
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen op 
21 april 2022, gehoord hebbende de beraadslagingen over de omgevingsvergunning voor 
Pluimveebedrijf Wiltenburg, overwegende, 
 

- dat het bedrijf overlast en milieu- en gezondheidsrisico’s geeft voor de mens  
vanwege geur, fijnstof, geluid en spoelwater; 

- dat rondom het bedrijf woningen binnen een straal van 250 meter staan en het 
bedrijf daarmee volgens de GGD op een gevoelige locatie ligt die gezondheidsrisico’s 
met zich mee brengt; 

- dat de GGD het college daarom adviseert te streven naar verdere verlaging van 
risico’s voor de gezondheid; 

- dat het bedrijf geen agrarisch, maar een industrieel karakter heeft binnen een 
agrarisch gebied; 

- dat in de concept omgevingsvisie de linten voorbestemd zijn voor bewoning en niet 
industrie; 

- dat de stroom aan negatieve publiciteit rond het bedrijf de reputatie van de vele 
goedwillende agrariërs in onze gemeente schaadt; 

 
 
verzoekt het college, 
 

- nauwgezet te onderzoeken of vanwege de gevoelige ligging van het bedrijf 
aanvullende vergunningsvoorwaarden kunnen worden gesteld om overlast en milieu- 
en gezondheidsrisico’s te verminderen; 

- aan de vergunning toe te voegen dat het bedrijf op zo kort mogelijke termijn met een 
gecertificeerde methode gaat meten en monitoren op geluid, fijnstof en kwaliteit van 
het nabijgelegen oppervlaktewater; 

- de aanbevolen gesprekken tussen het bedrijf en omwonenden niet vrijblijvend te 
laten zijn, maar er resultaatverplichtingen voor het bedrijf aan te koppelen die – met 
als uitgangspunt de nulmeting van de meting/monitoring – binnen een met 
omwonenden overeen gekomen termijn leiden tot aantoonbaar lagere overlast en 
milieu-  en gezondheidsrisico’s. De streefnormen worden in overleg met bewoners 
en op basis van de expertise van GGD en milieudiensten vastgesteld; 

- te werken aan een striktere handhaving van de regels rondom het bedrijf, teneinde 
de gezondheid en welbevinden van omwonenden te verbeteren; 



 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Oudewater, 21 april 2022 
 
Erik Honkoop 
Progressief Oudewater 


