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Onderwerp  Brief omwonenden pluimveebedrijf Hekendorp   
Datum 10 november 2022 
Toelichting  Technische vragen portefeuillehouder Milieu  
Door Fractie Progressief Oudewater 

  
 
Geacht college,  
 
Op 8 november hebben omwonenden van Pluimveebedrijf Wiltenburg een brief 
verstuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Deze brief is ook aan 
de leden van de Oudewaterse gemeenteraad gestuurd. 
 
In de brief spreken deze inwoners hun zorgen uit over de uitvoering van eerder 
aangenomen moties en maken zij een vergelijking in milieubelasting tussen dit 
intensieve niet-grondgebonden pluimveebedrijf en de gangbare melkveebedrijven 
die Oudewater kent. In Oudewater zijn bijna 5000 melkkoeien (CBS, 4926 melkkoeien 
volgens Landbouwtelling in 2019), met gemiddeld bijna 100 koeien per 
melkveebedrijf. 
 

1. Onderschrijft het college dat de milieubelasting in ammoniak bij het 
pluimveebedrijf groter is dan dat van tien Oudewaterse melkveebedrijven? 

2. Onderschrijft het college dat de milieubelasting in fijnstof groter of gelijk is 
aan zevenmaal de fijnstofuitstoot van de totale melkveesector in de gemeente 
Oudewater? 

3. Onderschrijft het college dat de gemeten geuroverlast van het 
pluimveebedrijf gelijk is aan die van 35 Oudewaterse melkveebedrijven? 

4. Onderschrijft het college dat de stikstofemissie van het pluimveebedrijf gelijk 
is aan die van tien Oudewaterse melkveebedrijven? Ofwel 1000 melkkoeien? 

5. Onderschrijft het college de constatering dat het pluimveebedrijf binnen twee 
kilometer van een Natura 2000 gebied ligt? 

6. Is bij het college bekend dat het pluimveebedrijf een zogenaamde 
‘piekbelaster’ is? Kan het college aangeven wat de betekenis is van een 
aanwijzing als piekbelaster in relatie tot de Maatregel Gerichte Aankoop 
danwel andere compenserende maatregelen? 

7. Publieke kosten van het pluimveebedrijf. 
a. Kan het college inzicht geven in de juridische en handhavingskosten 

die jaarlijks gemoeid zijn bij dit pluimveebedrijf?  
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b. Klopt het dat alleen al handhavingsorganisatie ODRU per jaar 100.000 
euro besteedt aan het pluimveebedrijf? 

c. Kan het college aangeven wat de ambtelijke jaarlijkse kosten zijn, 
bovenop de jaarlijkse 100.000 euro van ODRU en de 25.000 euro die 
het college heeft gereserveerd voor ‘mediation’?  

d. Is het college van mening dat dit een verantwoorde besteding is van 
publieke middelen?  

e. Om welke reden heeft het college de raad niet uit eigen initiatief van 
deze kosten op de hoogte gebracht middels een raadsinformatiebrief? 

8. Kan het college inzicht geven in de uitvoering van de motie, waarin de 
gemeenteraad van Oudewater heeft gevraagd verschillende scenario’s te 
onderzoeken om tot een goede afweging te komen? Welke vorderingen zijn 
inmiddels gemaakt? 

9. Dragen de constateringen van omwonenden, opgeteld bij de stikstofopgave 
die landelijk in de maak is, bij aan de afwegingen die het college maakt in het 
zoeken naar oplossingen? En zo ja, hoe? 

10. Ziet het college nog economisch perspectief voor het pluimveebedrijf? En zo 
ja, hoe is dit in te passen in de milieu-ambities waaraan overheden nu en in de 
toekomst moeten voldoen? Is bekend welke financiële middelen vanuit 
Rijksoverheid en provincie beschikbaar komen om de betrokken ondernemer 
te compenseren als blijkt dat het economisch perspectief er niet is? 

 
 
Progressief Oudewater 

Annemarie van ’t Veen & Erik Honkoop 

 


