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Kennisnemen van: 

De notitie opgesteld door de Omgevingsdienst Regio Utrecht betreffende de milieusituatie rondom het 
pluimveebedrijf Wiltenburg en de acties die wij zullen ondernemen richting omwonenden en Wiltenburg. 

Inleiding: 

In de achterliggende jaren is de bedrijfsvoering van het pluimveebedrijf van de familie Wiltenburg aan de 
Hekendorpse Buurt 8 meerdere malen onderwerp van gesprek geweest. Dat had onder andere te maken 
met de brand in één van de stallen (november 2012), het uitbreken van de vogelgriep (november 2014) en 
de stof- en geuroverlast die omwonenden ervaren. 

Reacties van de politiek en bewoners zijn aanleiding voor ons om duidelijkheid te geven over de 
totstandkoming van de bestaande vergunde situatie. Hiervoor is door de Omgevingsdienst Regio Utrecht 
een notitie opgesteld die de vergunde milieusituatie in beeld brengt (notitie 16.003577). 

Wij zullen in gesprek gaan met omwonenden en met ondernemer Wiltenburg om te kijken of er in goed 
overleg tussen gemeente, bewoners en ondernemer een verbetering van de situatie mogelijk is. Wij zullen 
hiervoor een bewonersavond organiseren zodra door de rechtbank uitspraak is gedaan in de beroepszaak 
die gaat om verzoek om handhaving. Zitting van deze zaak vindt plaats op 31 maart 2016. 

16R.00102 



Wij zullen uw raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent het pluimveebedrijf Wiltenburg en 
de acties die wij richting omwonenden en Wiltenburg ondernemen. 

Kernboodschap: 

Wij zullen na uitspraak van de rechtbank over het verzoek om handhaving in gesprek gaan met 
omwonenden en Wiltenburg om te kijken of in goed overleg verbetering van de situatie mogelijk is. 

Vervolg: 

Omwonenden ontvangen een afschrift van de notitie van de ODRU. Na uitspraak van de rechtbank zullen 
wij een bewonersavond organiseren. 

Bijlagen: 

Notitie Omgevingsdienst Regio Utrecht 16.003577. 

De secretaris De burgemeester 

r. drs. R Verhoeve mr. RE: Holtrigţer 

2 



6 1 
î ĩ 

Gemeente Oudewater 

Bezoek: Waardsedijk 219 
3421 NE Oudewater 

Post: Postbus 100 
3420 DC Oudewater 

Telefoon: 14 0348 
Fax: (0348) 42 4108 
info@oudewater.nl 
www.oudewater.nl 

KvK-nummer: 
53878388 
IBAN-nummer: 
NL88BNGH0285006789 

Onderwerp: Pluimveebedrijf Wiltenburg 

Uw kenmerk: Uw brief van: 
geregistreerd onder nr.: 

Datum: 23 februari 2016 

Ons Kenmerk Doorkiesnummer/Behandeld door: Verz. 

16U.04470 8322 I A. van den Herik 

Geachte bewoner, 

In de achterliggende jaren is de bedrijfsvoering van het pluimveebedrijf van de familie Wiltenburg aan 
de Hekendorpse Buurt 8 meerdere malen onderwerp van gesprek geweest. Dat had onder andere te 
maken met de brand in één van de stallen (november 2012), het uitbreken van de vogelgriep 
(november 2014) en de stof- en geuroverlast die omwonenden ervaren. 

Reacties van de politiek en bewoners zijn aanleiding voor ons om duidelijkheid te geven over de 
totstandkoming van de bestaande vergunde situatie. In bijgesloten raadsinformatiebrief vindt u deze 
informatie. 

Wij willen met bewoners en met ondernemer Wiltenburg binnenkort in gesprek gaan om te kijken of er 
in goed overleg tussen gemeente, bewoners en ondernemer een verbetering van de situatie mogelijk 
is. Wij zullen hiervoor een bewonersavond organiseren zodra door de rechtbank uitspraak is gedaan 
in de beroepszaak die gaat om verzoek om handhaving. Zitting van deze zaak vindt plaats op 31 
maart 2016. 

Wij vertrouwen er op u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
namens het college van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemeester 

Holtrigter mr. r r. drs. P. Verhoeve 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 
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NOTITIE 

 

 
aan Gemeente Oudewater 

t.a.v. Wethouder L.W. Vermeij 

kopie aan Jon Pronk, Mark Boerman 

opstellers Danielle Verkade, Berend Wouda 

telefoon 088-0225033 

datum 23 februari 2016 
onderwerp Pluimveebedrijf Wiltenburg 

 

 

Inleiding 

Omwonenden van het pluimveebedrijf van de familie Wiltenburg, gelegen aan de Hekendorpse buurt 

8 te Hekendorp, klagen over stof en geur overlast. Op dit moment lopen er een tweetal procedures 

waar het bedrijf bij betrokken is. Het gaat om: 

 beroep verzoek om handhaving over validiteit stofmeting (zitting rechtbank 31 maart 2016) 

 bezwaar tegen vergunning aanbouw stal 4 (in afwachting van advies bezwaren commissie).  

 

Zodra de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de beroepszaak zal het college van burgemeester en 

wethouders een bewonersavond organiseren. In afwachting van de uitkomst is aan de ODRU 

gevraagd in beeld te brengt wat de (vergunde) situatie op dit moment is.  

 

In deze notitie (en in de bijlage) wordt ingegaan op de vergunde milieu situatie, het toezicht dat 

plaatsvindt en het handhavingsverzoek dat is ingediend.  

 

 

Milieusituatie 

 

Ontwikkeling wet- en regelgeving 

Het aspect stof(hinder) heeft vanaf halverwege de jaren 70 meer aandacht gekregen. 

Fijnstofmetingen zijn pas in de loop van 1992 van start gegaan en sinds 2001 zijn er eisen aan de 

concentratie van onder andere fijnstof PM10 opgenomen in Nederlandse wetgeving (Besluit 

Luchtkwaliteit). Deze luchtkwaliteitseisen zijn vooral gericht op de ruimtelijke planvorming en totale 

emissie. Voor emissies specifiek afkomstig van vergunningplichtige bedrijven wordt gekeken naar de 

Nederlandse emissie Richtlijn (NeR). Deze richtlijn is in 1992 tot stand gekomen en geeft algemene 

richtlijnen bij het behandelen van vergunningaanvragen. Bij het behandelen van aanvragen om 

milieuvergunning Hekendorpse Buurt 8 is met de NeR rekening gehouden en is de luchtkwaliteit 

getoetst aan de normen. 

 

Inmiddels bevat het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling regels voor het 

beperken van emissies van bedrijven. Hierin staan ook de emissiegrenswaarden voor lucht. Sinds 1 

augustus 2015 geldt het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting. Hierin staan maximale 

emissiewaarden voor onder andere fijn stof. Bij toekomstige aanvragen zal aan deze regels getoetst 

worden. 

 

Bevoegd gezag 

Voor omgevingsvergunningen voor pluimveebedrijf Wiltenburg is de gemeente het bevoegd gezag.  

Milieutaken zijn uitbesteed aan de Omgevingsdienst regio Utrecht.  

Voor directe lozingen is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bevoegde gezag.  
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Indien er sprake is van een uitbraak van een dierziekte zoals de vogelgriep, treedt de Nederlandse  

Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) op als bevoegd gezag.  

 

Vergunde situatie 

In de bijlage is een uitgebreide omschrijving opgenomen van de vergunningen en bijbehorende 

wijzigingen. Per verleende vergunning is de destijds van toepassing zijnde wet- en regelgeving 

genoemd en wat dit heeft betekend voor de aanvraag. Omdat de aspecten geur en lucht de meeste 

overlast veroorzaken beperkt de toelichting zich tot die onderwerpen.  

 

Hieronder een kort overzicht van data en bijbehorende wijzigingen. 

 

Jaartal Wijziging(en) 

Voor 1975 Vestiging pluimveehouderij 

1977 18.300 legkippen, 5.000 opfokhennen en 48.500 slachtkuikens vergund 

1992 57.000 legkippen en 22.000 opfokkippen vergund 

1999 85.600 legkippen en 30.000 opfokkippen vergund 

2005 106.795 legkippen vergund 

2008 99.160 legkippen en 24.000 opfokkippen vergund 

2010 Milieuneutrale melding, verandering stallen 

2011 Milieuneutrale verandering, diverse wijzigingen 

2012 Milieu eutrale era deri g, era deri g oer silo s 

2013 Milieuneutrale verandering, renovatie bedrijfshal 

2015 Milieuneutrale verandering, dichtbouwen overkapping (aanbouw stal 4) 

 

Samenvattend is er vergunning verleend voor het houden van 123.160 kippen in drie verschillende 

stallen op de locatie Hekendorpse Buurt 8 in Hekendorp. De bedrijfsvoering heeft een behoorlijke 

impact op de directe omgeving van het bedrijf. Het gaat daarbij om geur en stof overlast.  

 

Toekomstige aanvragen  

Indien het bedrijf een aanzienlijke verandering ten aanzien van milieu aanvraagt, gaan wij over tot 

het verzoeken om een  

revisievergunning. In die procedure worden alle aspecten opnieuw beoordeeld en de huidige normen  

toegepast, rekening houdend met bestaande rechten en overgangsrecht. Het is goed te vermelden 

dat V-stacks op dit moment het berekeningsmodel is voor geur en NNM Pluim Plus nog niet in de wet 

is vastgelegd.  

 

Toezicht op bedrijf 

Bedrijven ter grootte van Pluimveebedrijf Wiltenburg bezoekt de ODRU regulier een á twee keer per 

jaar met eventueel een hercontrole. Verder behandelt de ODRU de klachten. Specifiek voor  

Wiltenburg is afgesproken met de gemeente dat voorafgaand aan een controle contact opgenomen 

wordt met de omwonenden.  

 

Tijdens de controles komen alle onderwerpen uit de vergunning aan bod. De nadruk ligt op de  

vergunde situatie. Vraag die daarbij aan de orde komt is of het bedrijf binnen de gestelde activiteiten 

van de vergunning blijft. Geur en stof krijgen daarbij de volledige aandacht.  

 

Bij overtredingen schrijft de ODRU het bedrijf aan conform het geldende handhavingsbeleid van de  

gemeente Oudewater. Het feit dat er vogelgriep is uitgebroken bij Pluimveebedrijf Wiltenburg is 

toeval. Er is geen aanwijzing gevonden dat de bedrijfsvoering van Wiltenburg verband houdt met de 

besmetting. Dit kan ieder pluimveebedrijf gebeuren. 
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Verzoek om handhaving 

In januari 2015 is er een verzoek om handhaving ingediend door een omwonende. De gemeente 

heeft de indiener niet in het gelijk gesteld. De gemeente is van mening dat niet is aangetoond dat er 

sprake is van een overtreding. Tegen dit besluit is door de indiener bezwaar aangetekend. In het 

bezwaar werd opgevoerd dat de gemeente nieuwe stofmetingen uit had moeten voeren en bij 

klachten moet nameten of voldaan wordt aan de stofnorm uit de vergunning. De gemeente heeft het 

bezwaar ongegrond verklaard. Door de indiener is beroep aangetekend. Op 31 maart 2016 wordt het 

beroep door de rechtbank behandeld. 
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Bijlage: Uitgebreide toelichting vergunde situatie 

Om de vergunningshistorie van het pluimveebedrijf goed inzichtelijk te maken heeft de ODRU per 

verleende vergunning de destijds van toepassing zijnde wet- en regelgeving benoemd en wat dit dan 

voor de praktijk heeft betekend. Hierbij heeft de ODRU zich beperkt tot de aspecten geur en stof, 

omdat dit de aspecten zijn waarbij de meeste overlast en onrust wordt ervaren. Onderstaand 

overzicht is tot stand gekomen op basis van beschikbare informatie bij de ODRU en gemeente. 

 

 Tot 1975 

Geen documentatie bekend. 

 

 Vanaf 1975  

De eerste bekende aanvraag dateert van 15 oktober 1975. In het kader van de Hinderwet is een 

aanvraag ingediend tot het in werking houden van een pluimveebedrijf op de locatie Hekendorpse 

buurt 8, te Hekendorp. Uit het archief van de gemeente is dit de eerste bekende schriftelijke 

aanvraag. Het is echter bekend dat de inrichting al voor deze aanvraag al op deze locatie gevestigd is.  

 

 1977 

Op 2 augustus 1977 is er een Hinderwetvergunning verleend voor een pluimveehouderij voor het 

houden van 18.300 legkippen, 5.000 opfokhennen en 48.500 slachtkuikens. In de voorschriften 

behorende bij deze vergunning zijn nog geen normen opgenomen met betrekking tot de aspecten 

geur- en stofverspreiding. 

 

 1992/1994: vergunning en 8.19 melding 

In de vergunning van 6 oktober 1992 zijn de volgende dieraantallen verleend: 57.000 legkippen en 

22.000 opfokkippen. Slachtkuikens komen niet meer terug in de vergunning. Het totaal aantal dieren 

neemt toe ten opzichte van het vergunde aantal in 1977. 

 

 1999-2005  

Op 12 februari 1999 is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Oudewater een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het in werking 

brengen en in  

werking houden van een pluimveehouderij voor het houden van 85.600 legkippen en 30.000 

opfokkippen.  

Met betrekking tot de gevreesde stankhinder is aangegeven dat deze niet zal toenemen ten opzichte 

van de reeds vergunde situatie in 1992. Toen was het vergunde aantal mve 1307 en door gebruik te 

maken van de groen label stallen is het aantal mve bij de vergunning van 1999 verlaagd naar 1177 

mve. 

 

Op 17 mei 2005 is een veranderingsvergunning verleend voor de vervanging van twee kooistallen 

door een scharrelstal.  

Op basis van voornoemde vergunningen is onder andere het houden van 106.795 legkippen vergund.  

Hierbij blijft de geuremissie gelijk, maar neemt het aantal vergunde dieren af.  

Gebleken is dat er niet voldaan wordt aan de vereiste afstand tot geurgevoelige objecten, als  

opgenomen in de Brochure Veehouderij en Hinderwet, maar omdat het een bestaande situatie 

betreft en de veebezetting als vergund recht wordt beschouwd kan de vergunning niet worden 

geweigerd.  

 

 16 december 2008  

De bedrijfsvoering van het bedrijf is in 2006 getoetst aan de van toepassing zijnde richtlijn. Hoewel 

de vergunning die het gebruik en de bouw van de twee nieuwe stallen mogelijk maakte, nog maar 

net was verleend en de stallen nog maar net in gebruik waren genomen, bleek dat onder andere 
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beide nieuwe stalsystemen niet zouden kunnen voldoen aan het destijds nieuwe Besluit 

ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Grote bedrijven (zoals het betreffende pluimveebedrijf) 

waren verplicht om per 1 januari 2008 te voldoen aan dit Besluit. Dit heeft geresulteerd in een 

nieuwe aanvraag en na beoordeling is er op 16 december 2008 een definitieve beschikking 

afgegeven. Hierbij is het aantal stuks legkippen verlaagd van 106.795 stuks naar 99.160 stuks en 

wordt in de eigen opfok voorzien middels het houden van 24.000 stuks opfokkippen.  

Absoluut gezien is er sprake van een toename van 16.365 dieren. De vraag kan gesteld worden hoe  

het mogelijk is dat er in een overbelaste situatie toch een toename van het aantal dieren verleend 

kan worden. De aanvraag diende voor het aspect geur getoetst te worden aan de Wet geurhinder en  

veehouderij van 5 oktober 2006 (inwerking getreden op 1 januari 2007) en om de geurbelasting te  

berekenen moest gebruik worden gemaakt van het programma V-Stacks vergunningen versie V1.1.  

Destijds is gebleken dat de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten onder de maximale  

toegestane geurnorm bleef. Ook aan de minimaal vereiste afstand tussen de stallen en geurgevoelige  

objecten werd voldaan. De geuremissie neemt toe in de aangevraagde situatie. De vergunning kon  

toch verleend worden, omdat er werd voldaan aan de geurnormen in de Wet geurhinder en  

veehouderij en geen sprake was van een belangrijke wijziging met negatieve en significante gevolgen 

met betrekking tot geur. Op het aspect stofhinder diende de aanvraag beoordeeld te worden aan de 

ha d a  de Wet lu htk aliteit , hoofdstuk  a  de W . Het rapport O derzoek lu htk aliteit , 
dat onderdeel uitmaakte van de aanvraag, toonde aan dat er ondanks de toename van het aantal 

stuks pluimvee, maar dankzij de te treffen maatregelen een vermindering van de (fijn)stofemissie zou  

optreden. Hoewel er sprake was van een overschrijding van de jaargemiddelde concentratie als wel 

van het aantal overschrijdingsdagen kon de uitbreiding doorgang vinden. De reden hiervoor was dat 

er ten opzichte van de vergunde situatie een verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstelligd werd 

door een verbeterd stalsysteem. In 2008 is er sprake van een situatie waarbij, in dit geval op het 

aspect lucht, iets enkel vanwege bestaande rechten én wettelijk overgangsrecht, vergund kan en 

moet worden. Indien het hier een nieuw te vestigen bedrijf zou betreffen had dit destijds niet 

vergund kunnen worden. Een bedrijf dat reeds jaren op een locatie werkzaamheden heeft kunnen 

verrichten, wordt in zijn rechten beschermd als door nieuwe inzichten wetgeving wijzigt.  

 

 31 mei 2010  

Op 31 mei 2010 is er een milieuneutrale melding geaccepteerd. Aangegeven is dat stal 6 en stal 7 in  

afwijking van de vergunning van 16 december 2008, tegen elkaar aangebouwd zullen worden en er  

geen opening zal zijn tussen de twee stallen, maar er een opening zal ontstaan tussen stal 5 en stal 6  

welke aan de zijde van de Hekendorpse Buurt 10a zal worden dichtgemaakt met een scherm. Wij  

hebben geoordeeld dat deze wijziging geen gevolgen zal hebben voor het milieu en de melding is  

geaccepteerd.  

 

 7 december 2011  

Ook dit betreft een milieuneutrale verandering. De aangevraagde wijzigingen zijn:  

- In stal 3 en stal 7 komt een ander mestdroogsysteem;  

- De uitstroomopeningen van de luchtkokers bij stal 3, 4 en 7 zijn verkleind waardoor de  

  uittredesnelheid omhoog gaat. Voor stal 7 zal het geometrisch gemiddelde emissiepunt  

  marginaal verplaatst worden, omdat een gedeelte van de koker gedicht wordt;  

- Stal 7 is 2 meter korter gebouwd;  

- De eierband in stal 3 en 7 is anders gerealiseerd;  

- Gebouw 5 is in gebruik genomen als garage/opslag;  

- Gebouw 2 is ingericht als eierlokaal;  

- Stal 7 is gerealiseerd met 3 mestbanden i.p.v. 5;  

- Binnen de inrichting is geen dieseltank meer aanwezig;  

- Gebouw 6 is geïntegreerd in stal 7, deze stal is aan de noordzijde verlengd met een  

  droogruimte, mestopslag en containerruimte. Hierbinnen is ook de werkplaats ingericht;  

- De vernevelingsinstallatie in de luchtkoker bij stal 4 is komen te vervallen;  
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- Het stofscherm is van ander materiaal vervaardigd;  

- De goot- en nokhoogten van stal 4 en 7 zijn gewijzigd.  

Op het gebied van stof is geconcludeerd dat er door de voorgenomen wijzigingen een verbetering  

optreedt. In de vergunde situatie was er nog sprake van een overschrijding van de uitstoot van 

fijnstof en door de gevraagde wijzigingen wordt deze overschrijding weggenomen.  

 

Op het gebied van geur is er opnieuw een geurberekening uitgevoerd. In 2008 was men wettelijk  

verplicht de geurbelasting te berekenen met het programma V-stacks vergunningen. Uit de  

berekeningen bleek in 2008 dat er geen overschrijding plaatsvond van de geurnorm en kon de  

vergunning verleend worden. Ten tijde van de aanvraag in 2011 moest de geurbelasting berekend  

worden aan de hand van een nieuwe versie van V-stacks, versie 2010. Bij de invoer van dezelfde  

dieraantallen als aangevraagd en verleend in 2008 blijkt er wel een overschrijding van de geurnorm 

te zijn. Aangezien de vergunning van 2008 onherroepelijk is, mag de inrichtinghouder de destijds  

verleende activiteit, het houden van 123.160 kippen voortzetten. Door de aangevraagde wijzigingen  

wordt de geurnorm volgens V-stacks 2010 wel overschreden, maar de situatie verbetert wel 

aanzienlijk ten opzichte van de vergunde situatie uit 2008. Hierdoor kan gesteld worden dat op het 

gebied van geur geen nadelige gevolgen te verwachten zijn voor het milieu.  

 

 24 oktober 2012  

Ook dit betreft een milieuneutrale verandering. De aangevraagde wijzigingen zijn:  

- De  oersilo s ij gebouw 5 komen te vervallen;  

- Achter gebouw 3 wordt een extra voersilo geplaatst;  

- Naast ge ou   ko t  oersilo te staa  i.p. .  oersilo s;  
- Naast ge ou  8 orde   oersilo s geplaatst.  
Deze veranderingen brengen geen verandering in de reeds bestaande geur- en (fijn)stofuitstoot. Er  

zulle  elis aar silo s ijko e  aar de doorzet a  de oeders lijft o ge ijzigd, aardoor de  
stofuitstoot niet zal toenemen.  

 

 22 juli 2013  

Ook dit betreft een milieuneutrale verandering. De aangevraagde wijziging is:  

- Renovatie van de bestaande bedrijfshal.  

Deze veranderingen brengen geen verandering in de reeds bestaande geur- en (fijn)stofuitstoot.  

 

 22 oktober 2015 

Het betreft een om omgevingsvergunning met een milieuneutrale verandering. De  

aangevraagde wijziging is:  

- Het betreft het deels dichtbouwen van de overkapping aan de voorzijde van stal 4.  

Deze veranderingen brengen geen verandering in de reeds bestaande geur- en (fijn)stofuitstoot. De 

ventilatoren zijn gewijzigd, maar de uitstoot door de centrale koker is ongewijzigd. Tegen de 

verleende vergunning is bezwaar aangetekend. Het bezwaar is in behandeling bij de 

bezwaarcommissie. 

 


