
Van: inwoner Hekendorp 
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 11:35
Aan: raadsleden gemeente Oudewater
CC: Griffie Oudewater; OW-Bestuurssecretariaat; wethouder Lont
Onderwerp: RE: raadsvergadering 9 juni 2022

Geacht raadslid,

In de tweedelige uitzending van het TV-programma Zembla (28 april en 5 mei jl.) met als titel ‘Strijd 
en Stank’ is aandacht besteed aan de stankoverlast als gevolg van intensieve veehouderij 
(pluimveebedrijven en varkenshouderijen). Het gaat met name om de ernstige stankoverlast die 
omwonenden van deze bedrijven ondervinden en de gezondheidsrisico’s die de omwonenden lopen. 
De rol van de overheid (vergunningverlening en handhaving) komt nadrukkelijk aan de orde en ook 
de GGD heeft een duidelijke mening over de gezondheidsrisico’s voor de omwonenden als gevolg van
de intensieve veehouderijbedrijven/industrieën.
De situatie is te vergelijken met de situatie hier in Hekendorp (met woningen binnen 100 meter van 
het pluimveebedrijf) als gevolg van de stank (en stof en geluid) afkomstig van pluimveebedrijf 
Wiltenburg.

In de beide afleveringen van Zembla wordt duidelijk dat er veel mis is met de wetgeving rond stank 
en veehouderij, de Wet Geurhinder en Veehouderij.
Om twee voorbeelden te noemen:

- in het geval van vergunningbeoordelingen wordt de ‘optredende’ stankhinder enkel 
gebaseerd op aannames, zonder dat wordt onderzocht of de berekende stankemissies 
overeenkomen met de emissies in de praktijk.

- bij de totstandkoming van de wet is het belang van de omwonenden van de 
veehouderijbedrijven niet of nauwelijks meegewogen.

Om deze tekortkomingen in de Wet Geurhinder en Veehouderij in Den Haag duidelijk te maken zijn 
brieven aan de Minister van LNV en de Staatssecretaris van IenW opgesteld.
Door omwonenden van het pluimveebedrijf in Hekendorp zijn deze brieven naar de Minister en de 
Staatssecretaris gestuurd met het dringende verzoek op korte termijn de wettelijke regeling van 
veehouderijstank aan te passen.
Ik verwijs u verder naar de inhoud van de beide brieven (zie bijlage).

Ik verzoek u deze mail en de bijlagen te betrekken in de discussie in de raad van 9 juni as.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
xxx

Namens 19 omwonenden van het pluimveebedrijf,

inwoner Hekendorp


