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Onderwerp: Pluimveebedrijf Hekendorp is Piekbelaster 

Geacht College, 

Het is algemeen bekend dat het pluimveebedrijf Wiltenburg te Hekendorp al geruime tijd ernstige 

overlast veroorzaakt naar de omgeving met als gevolg milieu- en gezondheidsrisico's. Burgerwoningen 

staan binnen 100 meter van het bedrijf. Er is al jaren sprake van een geur overbelaste situatie. 

Daarnaast is door de uitstoot van fijnstof en ammoniak sprake van gezondheidsrisico's voor de 

omwonenden. 

Op dit moment loopt er een vergunningprocedure. De gemeente Oudewater heeft op 1 februari 2022 

een ontwerpbeschikking afgegeven voor de activiteit bouwen en milieu.! Omwonenden hebben een 

zienswijze tegen deze beschikking ingediend, aangezien (onder andere) de gezondheid van de 

omwonenden onvoldoende wordt gewaarborgd. De GGD heeft een duidelijk rapport opgesteld, 

waarbij een afstand van minimaal 250 meter tot de eerste burgerwoning als acceptabel wordt gezien. 

Omdat gezien de huidige problematische ligging van het pluimveebedrijf hier geen sprake van is, zou 

verwacht worden dat extra maatregelen worden genomen (bij de bron = het bedrijf) om de emissies 

te reduceren. Deze voorzieningen zijn in de ontwerpbeschikking NIET meegenomen. 

De gemeenteraad heeft op 9 juni 2022 een motie aangenomen met het verzoek aan het College om: 

1. de maximale inzet te plegen, in overleg met mede-overheden, om in de vergunningsvoorwaarden 

de overlast en gezondheidsrisico's te beperken; 

2. verschillende scenario's voor de korte en lange termijn in samenspraak uit te werken voor de 

toekomst van het pluimveebedrijf, waarin de gezondheidsrisico's voor omwonenden, de 

economische belangen van de ondernemer en de maatschappelijke kosten en belangen worden 

afgewogen. 

Tot nu toe is er geen uitvoering gegeven aan de motie. 

Het pluimveebedrijf betreft een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf in het buitengebied van 

Oudewater met 122.320 kippen (volgens de ontwerp beschikking). Een gemiddeld pluimveebedrijf 

voor legkippen heeft 45.000 kippen. Het bedrijf aan de Hekendorpse Buurt kan dus als zeer groot 

(industrieel) worden bestempeld. 

In de ontwerpvergunning zijn op basis van de aangevraagde stalsystemen berekeningen van de 

uitstoot van ammoniak, de uitstoot van fijnstof en geuremissie opgenomen. Om de uitkomsten van 

deze berekeningen — aantal kg ammoniak (NH3) per jaar, aantal kg fijnstof per jaar en geuremissie in 

+ De aanvraag geldt een verbouwing die al begin 2019 is gerealiseerd, maar dus nog altijd niet vergund. 



odeurunits per seconde — te verduidelijken en concretiseren hebben wij deze omgerekend naar het 

aantal koeien van een melkveebedrijf. Dit levert opmerkelijke uitkomsten op, die extra van belang zijn 

gegeven de discussie over piekbelasters. 

Hier zijn de uitkomsten. 

1. De uitstoot van ammoniak (kg NH3 per jaar) van 122.320 kippen komt overeen met de uitstoot 

afkomstig van ruim 1.000 koeien op een melkveebedrijf. 

2. De uitstoot van fijnstof (kg per jaar) van 122.320 kippen komt overeen met de uitstoot 

afkomstig van ruim 35.000 koeien op een melkveebedrijf. 

3. De geuremissie (odeurunits per seconde) van 122.320 kippen komt overeen met de 

geuremissie afkomstig van ruim 3.500 koeien op een melkveebedri    

In de stikstofdiscussie is het pluimveebedrijf aan de Hekendorpse Buurt te vergelijken met een 

megastal met ruim 1.000 koeien. En dat met het Natura2000 gebied “Broekvelden, Vettenbroek & 

Polder Stein” op nog geen 2 kilometer afstand. Wellicht is dit tot nog toe niet in het oog gesprongen 

omdat dit natuurgebied niet in de provincie Utrecht ligt maar in Zuid-Holland. Voor de depositie van 

stikstof is de provinciegrens uiteraard niet relevant. 

Het pluimveebedrijf in Hekendorp is, gezien dit alles, dus een piekbelaster. 

Daarnaast is de hoeveel fijnstof die overeenkomst met de emissie van 35.000 koeien en de geuremissie 

die overeenkomt met die van 3.500 koeien, en met diverse woningen op nog geen 100 meter van het 

pluimveebedrijf, een uiterst ongewenste, en zelfs onhoudbare situatie. 

Wij zijn daarom van mening dat het pluimveebedrijf op de huidige locatie niet voortgezet kan worden. 

Daarom verzoeken wij het College van B&W dringend om in overleg te treden met de bevoegde 

instanties en de eigenaar over bedrijfsbeëindiging/uitkoop of verplaatsing op zo kort mogelijke 

termijn. Van belang hierbij is dat de sanering van dit pluimveebedrijf overeenkomt met de sanering 

van tien melkveehouderijen (bij een gemiddeld aantal van 100 koeien per melkveebedrijf). 

Mocht het College van B&W geen gehoor willen geven aan ons verzoek, dan vragen wij de 

gemeenteraad (die deze brief in kopie ontvangt) het College bij motie op te dragen aan ons verzoek te 

voldoen. 

Wij zijn uiteraard graag bereid tot het geven van een nadere toelichting. 

Met vriendelijke groet, namens de omwonenden: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


