
Ik  heb  onlangs  een  uitvoerig  gesprek  gehad  met  omwonenden  van  Pluimveebedrijf 
Wiltenburg in de Hekendorpse Buurt. Zoals u weet maken de bewoners zich al geruime tijd 
ernstig zorgen over de  gevolgen van de intensieve pluimveehouderij voor het milieu en de 
volksgezondheid.  De  spanningen  zijn  inmiddels  zo  hoog  opgelopen,  dat  gevreesd  moet 
worden voor incidenten. Ik verzoek uw college alles in het werk te stellen om escalatie te 
voorkomen en de gemoederen tot bedaren te brengen. 

Ons  college  is  goed  bekend  met  de  situatie  en  doet  er  alles  aan  om  de  spanningen  te  
verminderen. Zo is aangestuurd op diverse gesprekken over de situatie. Ook wordt contact  
opgenomen met een aantal van de direct betrokkenen vóórdat controles worden uitgevoerd bij  
het pluimveebedrijf. Daarnaast wordt men schriftelijk optimaal geïnformeerd over de situatie  
en stand van zaken. Sinds 2009 zijn hier meer dan 50 brieven aan gewijd, waarvan ongeveer  
20 nog in 2012. Tijdens de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening en het  
beroep  van  een  aantal  omwonenden  op  13  april  heeft  de  rechter  de  gemeente  haar  
complimenten gegeven voor de wijze waarop de omwonenden zijn geïnformeerd. 
Desondanks blijft dit leiden tot een grote hoeveelheid (schriftelijke) vragen van hen. Helaas  
wil men niet ingaan op onze uitnodigingen tot een gesprek over de situatie, maar wil men  
alleen praten over een schadevergoeding. 
Wij delen uw zorgen rondom de spanningen die in deze kwestie bestaan. Wellicht kunt u zich  
als  raad  ook  bezinnen  over  de  mogelijke  bijdrage  die  u  zou  kunnen  leveren  aan  het  
verminderen van de spanning en tegengaan van polarisatie in deze zaak. 

Om een goed oordeel over de situatie te kunnen vormen wil ik voor de raadsvergadering van 
donderdag 19 april graag antwoord op de volgende vragen:  

1. In  de  milieuvergunning  voor  het  pluimveebedrijf  is  een  vernevelingsinstallatie 
voorzien  in  één  van  de  drie  luchtkokers,  om  aan  de  norm  voor  stof  5mg/m3  te 
voldoen.  Deze  eis  is  ook  opgenomen  in  de  bouwvergunning.  Is  deze 
vernevelingsinstallatie daadwerkelijk aangebracht?

De vernevelingsinstallatie is in eerste instantie aangebracht en gebouwd zoals aangevraagd  
in  de  vergunning.  Echter,  de  installatie  is  tot  op  heden  niet  aangemerkt  als  erkende  
reducerende maatregel in het kader van fijnstof. Tijdens het stofonderzoek dat is uitgevoerd in  
september 2011 heeft  de vernevelingsinstallatie  uit  gestaan.  Alsnog werd voldaan aan de  
norm van 5 mg/m3. Het pluimveebedrijf wilde de vernevelingsinstallatie graag wegdoen en  
aan de hand van de resultaten van het stofonderzoek zien wij geen reden om dit niet toe te  
staan,  aangezien  voldaan werd  aan  de  norm en  hiervoor  dus  geen juridische  grondslag  
bestaat. 
Overigens  heeft  de  uitstroomopening  en  uittreesnelheid  invloed  op  het  fijnstofgehalte  op  
beoordelingspunten  en  niet  op  de  totale  stofuitstoot  waarvoor  de  norm van  5  mg/m3 is  
opgenomen. 
Het  verwijderen  c.q.  niet  in  gebruik  hebben  van  de  vernevelingsinstallatie  is  inmiddels  
vergund bij omgevingsvergunning van 7 december 2011. Deze vergunning is al in werking  
getreden. De vergunning is nog niet onherroepelijk omdat een aantal omwonenden hiertegen  
bezwaar, beroep en een verzoek om voorlopige voorziening hebben ingediend. Het beroep en  
verzoek om voorlopige voorziening zijn 13 april  bij  mondelinge uitspraak van de rechter  
ongegrond verklaard; een advies over het bezwaarschrift wordt binnenkort verwacht van de  
commissie voor de bewaarschriften.
 



2. In  de  milieuvergunning  is  als  voorschrift  opgenomen  dat  bij  oplevering  van  de 
installatie  éénmalig  metingen  naar  de  stofemissie  moeten  worden  uitgevoerd.  De 
metingen zijn uitgevoerd door Advies- en ingenieursbureau Tauw. Op verzoek van de 
omwonenden heeft buro Blauw, gespecialiseerd in metingen, onderzoek en advies op 
het  gebied  van  luchtkwaliteit,  het  rapport  van  Tauw beoordeeld.  Het  bureau heeft 
scherpe kritiek op de kwaliteit van de meting en stelt zelfs dat de meting ongeldig zijn.

Een (landelijk gehanteerde) voorwaarde in de vergunning is dat een daartoe gecertificeerd  
bedrijf stofmetingen uitvoert. Dit gebeurt in opdracht van de vergunninghouder; de gemeente  
is hierin formeel geen partij. Conform de vergunningvoorschriften – die door de Raad van  
State  zijn  getoetst  en  in  stand  gehouden  –  heeft  Tauw in  opdracht  van  Pluimveebedrijf  
Wiltenburg BV een stofonderzoek uitgevoerd. 
Tauw is een daartoe gecertificeerd onderzoeksbureau, en marktleider in het uitvoeren van  
emissiemetingen  (Raad  voor  Accreditatie  (RVA)).  De  emissiemetingen  worden  uitgevoerd  
volgens  vaste  kwaliteitsprocedures.  Het  bureau  is  lid  van  de  Vereniging  Kwaliteit  
Luchtmetingen (VKL). 
Naar  aanleiding  van  de  aantijgingen  van  Blauw  heeft  Tauw  gereageerd  door  te  
onderschrijven dat verschillende meetmethoden mogelijk zijn, en dat Tauw instaat voor de  
kwaliteit  van de  meting.  De bemonstering  is  uitgevoerd  conform NEN-EN 13284 en  niet  
volgens de in de vergunning voorgeschreven methode NEN-EN 9096, in verband met nieuwe  
actuele inzichten. De overige kritiekpunten van Blauw betreffen de wijze van rapporteren, niet  
de meetmethoden of de resultaten.
Overigens  zijn  ook  de  meetmethoden die  Blauw als  mogelijke  meetmethoden  benoemt  in  
afwijking van de voorgeschreven NEN-EN 9096, en is  Blauw slechts geaccrediteerd voor  
metingen conform NEN-EN 13284 en niet conform NEN-EN 9096.

Vanuit deze overwegingen zien wij geen gronden om er vanuit te gaan dat de metingen van  
Tauw niet deugen en de vergunninghouder om die reden geen recht heeft op uitvoering van  
zijn vergunning. 

3. Vanwege de overlast (stof, stank en verontreiniging van het oppervlaktewater) heeft de 
buurman, de heer T. v.d. Sande, verzocht nieuwe metingen uit te voeren. Zijn verzoek 
is  zonder  motivering  geweigerd.  Bent  u  bereid  naar  aanleiding  van  de  omstreden 
metingen  alsnog  een  nieuwe  meting  te  laten  uitvoeren  door  een  gekwalificeerd 
bureau?

Stof
Wij kunnen niet plaatsen waarom u stelt dat onze reactie op zijn verzoek niet gemotiveerd  
was. Die is wel degelijk gemotiveerd. Wij hebben u als raad eind februari geïnformeerd over  
de kwestie.  In de bijlagen bij  onze toelichting  zaten onder andere twee  brieven van ons,  
waarin wij aan omwonenden motiveren waarom een nieuwe meting niet aan de orde is. Deze  
zijn verzonden op 23 december 2011 en 18 januari 2012. 
Wij zien de stofmetingen nog steeds als betrouwbaar en zijn daarom niet bereid een nieuwe  
meting  te  laten  uitvoeren.  De  laatst  afgegeven  omgevingsvergunning  vormt  ook  geen 
aanleiding om een nieuw stofonderzoek voor te  schrijven (er wordt  immers aan de norm  
voldaan). Ten aanzien hiervan is bezwaar aangetekend door één van de omwonenden tegen  
de omgevingsvergunning van 7 december 2011; een advies over het bezwaarschrift wordt  
binnenkort verwacht van de commissie voor de bewaarschriften.



Geur
Regelmatig wordt gecontroleerd of aan de (geuraspecten van de) vergunning wordt voldaan.  
Er  geldt  geen  verplichting  tot  het  doen  van  een  geuronderzoek.  Bepalend  bij  de  
vergunningverlening is of de aanvraag voldoet aan de Wet geurhinder en veehouderij. De  
laatste aanvraag is hieraan getoetst en voldoet aan deze wet.

Oppervlaktewater
Met betrekking tot eventuele vervuiling van het oppervlaktewater is de gemeente niet bevoegd  
op te  treden,  maar het  waterschap.  Met  het  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden  
wordt contact onderhouden over de situatie. Overigens heeft het HDSR in het verleden een  
last onder dwangsom opgelegd naar aanleiding van verontreiniging van het oppervlaktewater  
door het bedrijf. 

4. Ik heb begrepen dat wethouder Van Wijngaarden op uitnodiging van de heren Van de 
Sande  ter  plaatse  poolshoogte  heeft  genomen.  De  wethouder  heeft  tot  op  heden, 
ondanks herhaald aandringen van de heren Van de Sande geen verslag van zijn bezoek 
overlegd.Is  de  wethouder  bereid  alsnog  verslag,  schriftelijk  dan  wel  mondeling, 
verslag te doen van zijn bevindingen en aan te geven of en zo ja welke vervolgstappen 
hij overweegt?

De  wethouder  heeft  zich  ter  plaatse  geïnformeerd.  Hiervan  wordt  nimmer  een  verslag  
gemaakt. Indien vervolgstappen noodzakelijk zijn volgen deze uit punt 5, ons toezichts- en  
handhavingsbeleid.

5. De indruk bestaat dat de vergunning(en) op meerdere onderdelen niet wordt nageleefd. 
Zo wordt de mest zonder de vereiste stortkoker in de container gestort en wordt de 
slibcontainer  niet  deugdelijk  afgedekt,  met  ernstige  stof-  en  geuroverlast  van 
dien.Voorts  wordt de mest  buiten de vergunde bedrijfstijden geladen en afgevoerd. 
Bent  u  bereid  de  klachten  van  de  omwonenden  te  onderzoeken  en  zo  nodig 
handhavend op te treden?

Ja; uiteraard gebeurt dit  al  en blijven wij  dit  doen. De afgelopen periode hebben wij  de  
klachten van omwonenden serieus genomen en is intensief gecontroleerd. Dit heeft ook geleid  
tot handhavingsacties. 
Als onderdeel van het toezichtsprogramma in onze gemeente wordt het bedrijf meerdere keren  
per jaar gecontroleerd. Klachten worden bij deze bedrijfsbezoeken meegenomen. Daarnaast  
is in het verleden ook veelvuldig gericht gecontroleerd naar aanleiding van klachten; los van  
het reguliere traject. 

Conform de handhavingsstrategie wordt het bedrijf eerst in de gelegenheid gesteld om een  
overtreding  binnen  een  bepaalde  periode  te  beëindigen.  Na  deze  periode  vindt  een  
hercontrole plaats. Indien dan nog steeds niet voldaan is, wordt handhavend opgetreden.
Bij  de  laatste  controle  is  het  bedrijf  aangeschreven  op  het  beëindigen  van  een  aantal  
overtredingen van de vergunning. Hierop zal niet veel later worden gecontroleerd.


