
 

Vragen ex artikel 32 RvO 

De milieuhinderlijke, ongezonde en dieronvriendelijke omstandigheden op en rond een  

Pluimveebedrijf in Hekendorp duren voort. Ondanks herhaalde ziekte-uitbraken, een grote brand en 

tal van overtredingen tegen wet- en regelgeving, blijven de economische belangen van de 

ondernemer prevaleren en is alles gericht op legalisering van deze agro-industriële inrichting.  

In het kader van de al geruime tijd lopende vergunningprocedure,  wordt de inrichting momenteel  

getoetst aan de zogenoemde best beschikbare technieken (BBT). Volgens de Omgevingsdienst Regio 

Utrecht (ODRU) voldoet het bedrijf op het gebied van fijn stof en ammoniak aan de eisen. Ten 

aanzien van geluid(hinder) is aanscherping van de eisen niet mogelijk naar het oordeel van de 

omgevingsdienst en de geuroverlast moet volgens de dienst in overleg met de ondernemer worden 

beperkt.  

Na ontvangst van de ontbrekende gegevens door de ondernemer (deadline 15 april)  zal de GGD 

binnenkort de vereiste toets van de gezondheidseffecten uitvoeren. Onvoorziene effecten 

daargelaten zal de gemeente enkele weken daarna de ontwerp-vergunning publiceren.   

 

De vergunning zal geen eind maken aan de problematiek. Dat vraagt om een andere benadering.  

Allereerst om een zorgvuldige heroriëntatie op het gebruik van het landelijk gebied en de toekomst 

van de agro-industrie. Willen we dit soort agro-industrie in het landelijk gebied blijven gedogen en 

faciliteren? Zo ja, op welke locaties en onder welke voorwaarden? Zo nee, hoe werken we aan 

verandering?   

 

Vraag 1: 

Bent u bereid een maatschappelijke discussie over het (toekomstig) gebruik van het landelijk gebied 

van de gemeente Oudewater te organiseren? Zo ja, op welke termijn en onder welke voorwaarden 

wilt u dit doen? Zo nee, wat is de reden waarom u hier niet toe bereid bent? 

 

Daarnaast is het zaak ervoor te zorgen, dat het IPPC-bedrijf op korte termijn volledig voldoet aan de 

huidige wet- en regelgeving. De slepende vergunningprocedure(s), een ondoorzichtige repeterende 

reeks van indienen, intrekken en wijzigen, is uitzichtloos en heeft de verhoudingen in de buurt 

grondig verziekt.  

 

Tot de vergunningaanvraag afgehandeld is, is strikte handhaving gewenst. De handhaving laat te 

wensen over of vindt in het geheel niet plaats. Zo is nog altijd niet bekend hoeveel 



transportbewegingen het pluimveebedrijf veroorzaakt en of de betrokken transporteurs over de 

vereiste ontheffing beschikken voor het berijdend van de Hekendorpse buurt. Zoals bekend is de 

buurtweg niet berekend op zwaar verkeer en veroorzaakt het vrachtverkeer verkeersonveiligheid.   

  

Vraag 2: 

Graag een overzicht van het aantal transportbewegingen naar en van Pluimveebedrijf Wiltenburg  en 

van de aslasten van de betrokken vrachtwagens.  

 

Vraag 3: 

Graag een overzicht van de transportbedrijven met ontheffing voor het berijden van de Hekendorpse 

buurt.  

 

Ik zie de antwoorden graag binnen de gebruikelijke termijn tegemoet. 
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