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Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp : Toekomstscenario’s voor pluimveebedrijf Hekendorp
De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen op 9 juni 2002,

gelezen de raadsinformatiebrief Publicatie ontwerp Omgevingsvergunning voor 
Pluimveebedrijf Hekendorp van 8 februari 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat:
- uit de rapportage van de GGD en terugkoppeling van ODRU blijkt dat het 

bedrijf ook na vergunningverlening en handhaving van de emissienormen, 
mede gegeven haar omvang en locatie, overlast en milieu- en 
gezondheidsrisico’s voor de mens geeft vanwege fijnstof, geluid en geur;

- de wettelijke mogelijkheden om deze situatie voor omwonenden en 
ondernemer op te lossen, beperkt zijn;

- uit proefprojecten van het ministerie van LNV in samenwerking met de 
pluimveesector en uit aangescherpte WHO-normen blijkt dat de landelijke 
en Europese ontwikkeling richting strengere gezondheids- en 
milieunormen voor pluimveehouderijen gaat;

- het bedrijf door de bouw van woningen in een gemengd gebied is komen 
te liggen;

- de maatschappelijke schade aanzienlijk is en de verhoudingen tussen 
omwonenden en ondernemer na de vergunningverlening niet zullen 
verbeteren;

- de ambtelijke kosten – betaald uit gemeenschapsgeld – voor 
instandhouding van deze situatie aanzienlijk zijn,

verzoekt het college:
1. aantoonbaar de maximale inzet te plegen, eventueel in overleg met mede-

overheden, om in vergunningsvoorwaarden de overlast en 
gezondheidsrisico’s te beperken;

2. verschillende scenario’s voor de korte en lange termijn uit te werken voor 
de toekomst van het pluimveebedrijf, waarin de (gezondheids)belangen 
van omwonenden, de economische belangen van de ondernemer en de 
maatschappelijke kosten en belangen worden afgewogen;

3. in die scenario’s een deugdelijke financiële onderbouwing mee te nemen, 
waarin huidige en mogelijk toekomstige kosten staan vermeld,

en gaat over tot de orde van de dag.
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