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Geacht college van B&W van Oudewater. 

 

Zaterdag 5 maart 2022 ontvingen wij het bericht dat er voor de derde maal vogelgriep is 

geconstateerd bij Pluimveebedrijf Wiltenburg in de Hekendorpse buurt. Samen met de eerdere, 

uitslaande brand betekent dit dat het bedrijf, de ondernemer en werknemers, voor de vierde maal 

sinds november 2012  wordt getroffen door een buitengewoon grote calamiteit.  

 

De Onafhankelijken maken zich al jaren zorgen over de gevolgen voor onder meer de 

volksgezondheid, veiligheid, waaronder het extreme zware verkeer, dat dit bedrijf en bedrijfsvoering 

in de directe omgeving van kwetsbare buitengebied met zich meebrengt.  

 

Het is evident dat de frequentie van het toeslaan van het vogelgriepvirus bij dit bedrijf toeneemt.  

Daarbij speelt ook nog eens  dat wanneer het virus verder muteert die ook voor de mens 

pandemische vormen kan aannemen. Het is niet de vraag of er een menselijke variant ontstaat maar 

wanneer die ontstaat. 

 

De Onafhankelijken hebben geconstateerd dat de vergunningsaanvraag voor dit bedrijf tot op heden 

weinig soepel verloopt , en dat de ondernemer geen haast lijkt te hebben om deze aanvraag goed op 

orde te maken. Daarnaast zijn er voortdurend vragen te stellen over de tot op heden gevoerde 

bedrijfsvoering en de hoeveelheid (fijn)stof, die dit bedrijf over de directe omgeving verspreid. 

Ondertussen lijkt de benodigde handhaving  niet goed op orde. 

 

In het licht van de recente desastreuze calamiteiten hebben wij de volgende vragen: 

1. Heeft dit bedrijf een actuele en geldige vergunning voor de bedrijfsvoering die op deze 

locatie plaatsvindt?  Zo ja, zouden wij deze graag ontvangen. 

2. Indien dit bedrijf deze vergunning nog niet heeft maar nog in procedure is, vernemen we 

graag een overzicht van de huidige status van deze aanvraag en de stappen die het afgelopen jaar in 

het proces zijn gezet, en ook wat het vooruitzicht is in dit proces. 

3. Indien deze aanvraag er niet is:  is de gemeente van zins de bedrijfsvoering op te schorten tot 

het moment dat de totale, geactualiseerde vergunning kan worden afgegeven? 

4. Is het mogelijk, en ook denkbaar,  om een nieuwe vergunning te weigeren i.h.k.v. de  

volksgezondheid en de veiligheid van de omgeving? 

5. Gezien de huidige, breed gevoerde maatschappelijke discussie en de mogelijkheid voor een 

virusmutatie van de vogelgriep: wil het college met de ondernemer in gesprek gaan over het 

beëindigen van de bedrijfsvoering op deze locatie in het kwetsbare buitengebied?  

 

Hoogachtend, 

 

René van den Hoogen 

fractievoorzitter van De Onafhankelijken. 

 

 

 

 

 

 


