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Gsmsente Ouhwatsz
Notulen van de openbare vel'gadel-illg van de gemeenteraad, gehouden op 24 november 2014 om 1 9.00
uur in het stadhuis aan de Visbrug l in Oudewater.
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De heer P. Verhoeve
De heer L.W. Vermeij
De heer A.M. de Regt
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De heer I.P.F. Boreel de Mauregnault
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De heer R.A, van den Hoogen
De heer W.K. Knol
De heer G. Koffeman
Mevrouw Y.G. Noordberg
Mevrouw J.J. de Vor-van de Bunt
Mevrouw A.P.M. van Wijk
De heer A.T. Wildeman
De heer A.J. van Winden
(VVD/D66)
(Christenullie/sGp)
(CDA)
(De Olla|aankelijkell)
(De Onalallkelijkell)
(De Ona|ankelijkell)
(CDA)
(De Onalankelijken)
(CDA)
(VVD/D66)
(De Onalankelijkell)
(VVD/D66)
voorzitter
wethotlder
wethouder
griftier
notuliste
l id
Iid
1 id
l id
I id
Afwezie
De heer J.W. van Wijngaarden
(C,DA)
1. Openine
De voorzitter opent de vergadering om 1 9.1 0 uur en heet alle aanwezigen welkom. De heer Van
Wijl|kaardell is afwezig, de heer De Bruijn is onderweg. Het betreft een bijzondere raadsvergadering in
verband met de vogelgriep in Hekendorp.
2. Vaststellen atenda
De raad stelt de agenda conform het voorstel vast.
De heer Koffeman is plaatsvewangend voorzitter bij de agendapunten 3 en 4.
3. Toelichtine bureemeester over de voeelariep in Hekendorp
De burgemeester geeft aan dat we in Oudewater een bijzondere, hectische en ingrijpende week hebben
gehad. Dit gold bovenal voor de familie Wiltenburg en de omwolaendel). ZaterdEagmorgell 1 5 novemberjl.
is de burglneester telefonisch op de hoogte gesteld van een verdenking van vogelgriep bij het bedrijf
Wiltenburg te Hekendorp. Dit is niet ongewoon, hierop wordt geacteerd door het Ministerie. In de Ioop
van de dag werd duidelijk dat de situatie zorgelijk was en werd het crisisteam van de gemeente (inelusief
de VRU) bijeengeroepen. Er waren in de eerste dagen drie bestrijdilpgspunten, één in Den Haag, één in
Utrecht bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autorîteit (NVWA) en in Oudewater. Tijdens de etrste
vergadering zaterdagavond van het GBT (gelneentelijk beleidstealn) werd besproken hoe hier meè pm je
hoe de comlnunicatie moet gaan verlopen. Zondag l 6 november werd duidelijk dai het pfti '
gaan en
vogelgriep ging van een hoog pathogene en besjneûelijke variant. Het effect voor de mens was ùoj piet
d idelijk De gemeente boog zich over de vragen hoe zij de NVWA konden olldersteullell bij de E '
tl .
truiming en hoe met deze zaak om te gaan naar de burgers toe. Direct was er de wens öm de bèsv' éfs
On on
actief te illformeren. Hiervoor kwam eind van de zondaglniddag toeste|nlnillg voor van de NVWX. De
variant bleek dodelijk voor kippen, maar ollgevaarlijk voor de mens. Hierdoor kon: de
bewollersbij,eellkomst plaatsvillden. De crisis werd zondagluorgen opgesclzaald naar GRIP 2.
E
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Maandag 1 7 november heeft de btlrgelneestel' een noodvel'ordel|ing af moeten kondigen, dit mede op
verzoek van de NVWA. Er zou veel onrust in de buurt ontstaan door het grote aantal teams dat aan de
slag moest op de smalle dijk. Tevens is een tweede be|vol|ersbijeelykojllst georgalliseerd, ditmaal niet
alleen voor de direct olnwolle|ldel). Zondags is de regionale pers te woord gestaan, Inaandag de nationale
en illterllatiollale pels. Het ruimel) is kordaat aangepakt. De lloodverordenillg is dillsdagavolad opgeheven.
Woensdag l 9 novelnber is besloten tot afschaling van de crisis. Helaas is de vogelgriep vervolgens ook in
Ter Aar en Kamperveen gecollstateerd. De burgelazeestel' heeft contact met de betreffende btlrgelneesters
gehad. De VRU en de NVWA hebben de saluellwel'k'illg met de gemeente Oudewater als constructief
ervaren.
De voorzitter geeft de raadsleden de gelegelxlleid tot het stellel) van vragen.
De heer Van den Hoogen bedankt de burgelneester voor de uiteellze|illg. Hij stelt dat de
t-ractievoorzi|ers tijdens het proces voldoende op de hoogte zijn gehouden. Hij neemt' aan dat er een
evaluatielnolnellt zal plaatsvilldel). Wellicht dat tijdens de bewonersbijeenkomst teveel aandacht werd
gevestigd op de falnilie Wiltenburg en minder op de olnw'onende|l. De uitlnodigillgsbrievel, voor de
bijeellkolust op zondag konden niet overal worden bezorgd vanwege de afzeuillgen. Als aaladaclltspullt
voor de evaluatie wil hij meegeven dat moet worden besproken hoe om te gaan met Gjnstof in relatie tot
dit soort ziektes. Tot nu toe is gekeken naar fijnstof als t-ijnstof op zich en hiervoor zijn wat aanpassi,llgela
gedaan in de vergunyling. Het is goed om hier tijdens de evaluatie naar te kijken en op een later moment
met de raad over van gedachten te wisselen. In de vergunnilzgverlelling is nooit gekeken naar wat er zou
gebeuren als H5N 1 variant in het bedrijf aanwezig is en deze zich zou verspreidel) over Hekendorp, dit in
het kader van de volksgezoladlleid.
De heer Broere voelt mee als veehouder. Het is een ziekte en het is ol|grijpbaar. Sinds 20 l l zijn alle
protocollel| bescllikbaar. Andere gemeenten nemen protocol over van Oudewater. De heer Broere is blij
dat dit niet tijdens vakalntietijd is gebeurd.
De heer De Bruijn uit steun en medeleven naar de familie Wiltellburg. Hij spreekt zijn waardering uit
over de tweede bewol|ersbijeellkolust. Hij verzoekt de burgemeester op korte termijn om een derde
bewonersbijeenkomst waarbij ook bewoners van Hekenkdorp en Haastrecht worden uitgenodigd zodat
alle vragen die nog Ieven bij de mensen kunnen worden bealltwoord. Hij vraagt hiervoor een toezegging.
Mevrouw Van Wijk sluit zich graag aan bij de woorden van haar voorgangers. De fractie geeft de
betrokkellel: een compliment over de wijze van colnmunicerel) en ilAfornlatievoorzienillg. Een evaluatie is
prima. Tijdens de tweede bewonersbijeellkomst bleef de vraag hangen over de incubatietijd. Het werd
niet duidelijk welke maatregelen zijn genomen om alle bewegingen in de 7 tot 10 dagen voorafgaand aan
de bekendluak-ilàg in beeld te brengen. Is er een relatie met de andere uitbraken in Nederland?
De heer Boreel vraagt op welke wijze de Oudewaterse aanpak zich heeft ollderscheiden van de standaard
aanpak, gezien het feit dat de andere gemeenten deze hebben overgenolnen.
De burgemeester geeû aan dat er vanuit de VRU een evaluatie zal worden opgesteld. Dit heeft zijn tijd
nodig en zal niet binnen twee weken gereed zijn. De heer De Bruijn begrijpt dat er vanuit de VRU ee' n
evaluatie wordt opgesteld, maar hij zou het op prijs stellen als de gesprekken met de bewoners en
betrokkeneln hierin als basis wordt lneegenolnen. De burgemeester vindt dat dat niet een onderdeel van
de basis moet zijn van de evaluatie van de VRU. Er zijn veel betrokkelzelz, welke dienen dan te worden
lneegenolnel). De heer De Bruijn vindt dat op heel korte termijn, biivoorbeeld twee weken, een derde
bewonersbijeellkomst moet worden ingepland zodat de bewoners die nog vragen hebben ze daar kunnen
stellen. De heer Van den Hoogen vindt dat naast het evalueren van het proces ook parallel een
bijeenkonzst voor de bewoners kan worden gepland.
De burgemeester zegt dat de protocollen naar tespredenheid hebben gewerkt. Wat ondersclzeidelld was
inzake de Oudewaterse aanpak is het snel instellen van bewonersbijeenkomstel), het instellen van de
Iloodverordening en het actueel houtlen van de website van de gemeente waarin veel voorkollzellde
vragen en antwoorden waren te raadplegen. Wat betreft de opmerking van de heer Broere over de
protoeollen in vakalltietijd. Er is een piketregeling ingesteld met aclltemacht, deze geldt ook in
vakantietijd. De burgemeester vindt de suggestie van de heer De Bruijn omtrent een derde
bewonersbijeenkolnst niet vreemd. De btlrgelmeester heeû niet de indruk dat er grote behoehe is aan een
derde besvollersbijeellkolnst, maar kan het oprecht niet insehatten. Beide andere bijeenk-olnstell zijn
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georgalliseerd op basis van de behoeûe van de burgers. Als sterk de indruk bestaat dat de behoefte er is
dan lijkt een bewollersbijeelakolust real'iseerbaar. De gemeente is hierbij dan graag proactief. Hij wil
hierbij dan wel iemand van de warellautol'iteit aanwezig hebben, zodat de vragen ook direct beantwoord
kunnen worden. De heer De Bruijn antwoordt dat hij niet gepeild heef't of deze behoefte er is, lnaar
va|luit de situatie redenerend moet deze proactief worden ingepland. Hij wil deze bijeelxkonlst op een
kleinschalige wijze gestalte geven. Het is van belang dat de gemeente weet wat er leeû onder de burgers.
De burgemeester deelt de mening niet dat tijdens de eerste bijeenkolnst te veel aandacht ging naar de
getroffen ollderllelner. De bewoners stonden centraal. Wat betreft de ilacklbatietijd. De burgemeester
antwoordt dat hierover contact is geweest. Er is geen onderling contad geweest tussen de getroffen
bedrijven. De buy'geyzleeste|' wil tijdel|s deze raad vooral terugkijkell hoe de crisis is bestreden. Voor wat
betreft vergunning en het aspect milieu is wethouder Vermeij aallspreekpullt,
Wethouder Vermeij begrijpt de behoefte oln goed te kijken naar de uistoot van Gjnstof op het bedrijf.
Hieraan z..a1 goed aandacht besteed worden in relatie tot het bestelAlmil|gsplala, vergulanilxgen en regelgevillg.
De heer Van den Hoogen vindt dat de wetenschap van de afgelopen twee weken een andere kijk hierop
geven. Wethouder Vermeij zegt toe het mee te zullen nemen, maar dat het niets afdoet aan de regelgeving.
De voorzitter stelt vast dat in ieder geval een meerderheid van de raad graag op heel korte termijn een
derde bewonersbijeelnkomst wenst. De burgemeester zeg't een dergelijke bijeellkomst toe, maar zal in het
college bespreken hoe hier invulling aan te geven (toezeetint).
4. Voorstel tot bekrachtieinz çtNood|erordeninu voeeleriep Hekendorp eemeente Oudewater
De fracties geven aan geen behoefte te hebben aan een debat over dit onderwerp. Zij hebben ook geen
vragen over het voorstel.
Conclusie: het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
De heer Koffeman geeft de voorzitterslzamer terug aan de burgemeester.
5. Sluitin:
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering om l 9.45 uur.
. . . A
' /0 wijzigd vastgejt Id in de openbare ver||ering van 1 1 december 20 14.
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lr. R.P.A. van Aalst . drs. P. Verhoeve
griffier oorzitter
Toezeezineen van het colleee:
* De burgemeester zegt een derde bewollersbijeenkolnst toe, maar hij zal in het college bespreken hoe
hier invulling aan te geven.


