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Betreft: Pluimveebedrijf Wiltenburg Hekendorp - gespreksleider 

Geacht heer Lont, 

Naar aanleiding van de brief van 5 december 2022 (kenmerk D/22/082051-2), waarin u omwonenden 

uitnodigt voor een gesprek met een gespreksleider inzake het dossier pluimveebedrijf Wiltenburg, 

treft u hieronder onze reactie aan. 

- _ Ustelt in uw brief dat wij twee maanden geleden gevraagd zijn te reageren op het voorstel 

een gespreksleider in te zetten. Aan ons is die vraag niet gesteld. 

- U geeft aan de heer van Dijk als ‘onafhankelijk’ gespreksleider in te willen zetten. De heer 

van Dijk is recent 10 jaar burgemeester van Barneveld geweest, de pluimveegemeente van 

Nederland. 

Hoe ongeloofwaardig ben je als gemeente om deze persoon in dit dossier als gespreksleider 

voor te stellen. Of ook: hoe serieus neemt de gemeente de omwonenden in dit dossier. 

Onbegrijpelijk! 

- _ Inhet verleden is sprake geweest van een dialooggroep tussen omwonenden, gemeente en 

ondernemer. Doel was elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen mbt het bedrijf. 

Dit overleg is stukgelopen met name omdat de ondernemer toch gewoon zijn gang gaat, 

zoals bij het (illegaal) realiseren van de overdekte uitloop (‘wintergarten’), waar de gemeente 

overigens van harte aan meewerkte door op voorhand te stellen dat dit wel te legaliseren 

was. 

De ondernemer meldt in de media ‘hij doet alles wat de omwonenden wilien’; daar is dus 

absoluut geen sprake van. Het verplaatsen van een illegale ventilator en het repareren van 

een ‘piepende en krakende' voervijzel, het is allemaal teveel gevraagd. 

Het is duidelijk dat de ondernemer totaal geen rekening wil houden met de omwonenden 

ook omdat hij weet dat de gemeente niet handhaaft. 

- _ De gemeente wil door de inzet van de gespreksleider de overlast en de gezondheidsrisico's 

voor de omwonenden beperken. Om dit te bereiken lijkt het me zaak dat de gespreksleider 

een goed gesprek heeft met de gemeente en de ondernemer. Dat zijn de partijen die 

daarvoor moeten zorgen, niet de omwonenden! 
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In de motie ‘vreemd aan de dag’ van 9 juni 2022 heeft de raad u al opgedragen maximale 

inzet te plegen de overlast van het bedrijf en de gezondheidsrisico's voor de omwonenden te 

beperken. Ik ben benieuwd wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van 

die motie. 

Wij concluderen dat u toch echt aan zet bent om de overlast en de gezondheidsrisico's te beperken 

door strikte handhaving en een vergunning, die een veilige en gezonde leefomgeving voor de 

omwonenden garandeert. Deze gespreksleider voegt daar vooralsnog niets aan toe. 

Met vriendelijke groet. 
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