
  
  

  
Motie vreemd aan de orde   
  

  
Onderwerp: Pluimveebedrijf 
  

  
De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen op 5 november 2020  
  

  
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,  
  
Overwegende dat:  
  

- Het gemeentebestuur een zorgplicht voor een gezonde leefomgeving heeft voor de inwoners 

van de gemeente; 

- (Daarom) de volksgezondheid behoort te prevaleren boven economische belangen; 

- Een pluimveebedrijf in Hekendorp stelselmatig de grenzen van wet- en regelgeving opzoekt en 

overschrijdt; 

- Het pluimveebedrijf zonder geldige vergunning bedrijfsactiviteiten ontplooit 

(wintergartensysteem); 

- Het pluimveebedrijf hierdoor een economische delict pleegt en de gemeente dit faciliteert (het 

illegale systeem levert het pluimveebedrijf al 1,5 jaar een hogere eierprijs op); 

- De handhaving door en namens de gemeente gebrekkig, te laat en niet adequaat is; 

- De terughoudende aanpak overwegend blijkt en lijkt gericht op legalisering van onrechtmatige 

ingrepen en handelingen in plaats van op zorgvuldige handhaving van wet- en regelgeving; 

- Met deze aanpak een premie gezet wordt op de onoorbare handelwijze van de ondernemer; 

- Een duidelijke visie op de aanwezigheid en vestiging van dit en andere milieuhinderlijke bio-
industriële bedrijven in het landelijk gebied ontbreekt; 

 

  
Draagt het college op: 

 
             1.   Per direct deze illegale situatie te beëindigen, totdat de nieuwe vergunning is verleend;     

2.   Per direct intensief toezicht in te stellen op de naleving door het pluimveebedrijf van de  

      relevante wet- en regelgeving en bij overtredingen strikt te handhaven en sancties op te    
      leggen; 

3.   Het pluimveebedrijf te sommeren binnen uiterlijk twee maanden een aanvraag voor  

      een volledige revisievergunning in te dienen; 

4.   Een visie op stellen op de aanwezigheid, vestiging van en omgang met bio-industriële  

      bedrijven in het landelijk gebied van Oudewater, voorzien van een uitvoeringsplan om de  

      gestelde doelen te realiseren; 
 5.  Deze visie en dit uitvoeringsplan uiterlijk in juni 2021 ter bespreking en vaststelling voor te     
      leggen aan de gemeenteraad; 

  
En gaat over tot de orde van de dag.  
  



  
Ondertekening en naam:  
  
 
  
W.K. Knol  
Fractie Wakkere Geelbuik               
                                     

  
De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 5 november 2020  
  
Stemverhouding:   Fracties voor:         Fracties tegen:  
            
      ……………………………      ………………………….  
      
      …………………………...      ………………………….  
  
  
 
De griffier,      
  

 

     
De voorzitter,  

  
mr. A. van der Lugt 
       

W. Groeneweg 
 

  


