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Beantwoording artikel 32 vragen situatie Wiltenburg 

Kennisnemen van: 
De raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen rondom Pluimveehouderij Wiltenburg. 

Inleiding: 
Op 13 april 2018 zijn bij de gemeente Oudewater artikel 32 vragen binnengekomen over Pluimveehouderij 
Wiltenburg. 

Mij bereikte het bericht dat Pluimveebedrijf Wiltenburg overweegt om zijn bedrijf aan de Hekendorpse buurt 
uit te breiden op het naastgelegen perceel dat hij recent verworven heeft. 
Ik verneem graag ofu daarvan op de hoogte bent c.q. of er ambtelijk en/of bestuurlijk overleg plaatsvindt 
tussen de eigenaar en de gemeente? Zo ja, dan verzoek ik u de raad op korte termijn nader te informeren. 

Wim Knol 
Raadslid de Onafhankelen 

Naar aanleiding van deze vragen is deze raadsinformatiebrief opgesteld om college en raad te informeren 
over de huidige stand van zaken. Onderstaand is in chronologische volgorde de huidige stand van zaken 
toegelicht. 

Aankoop Hekendoprse Buurt 6a 
Dhr. Wiltenburg heeft het naastgelegen perceel (Hekendorpse Buurt 6a) van dhr. O van de Sande 
aangekocht. De rechtsgang naar de Raad van State is op dat moment gestopt. 

Dialooggroep - januari 2018 
Op 18 januari 2018 is de dialooggroep (bestaande uit een aantal omwonenden) bij elkaar gekomen om 
mee te denken over de situatie van het pluimveebedrijf van de familie Wiltenburg. Hierna is de 
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dialooggroep geïnformeerd d.m.v. twee notities over de actiepunten: stofonderzoek en revisievergunning. 
Wethouder Kok heeft in dit overleg toegezegd dat de deelnemers aan dit overleg op de hoogte worden 
gebracht van ontwikkelingen over een nieuw ingediende aanvraag milieuvergunning. ODRU zal richting de 
betrokkenen pas een mededeling doen indien de aanvraag compleet is en in behandeling genomen zal 
worden. Ook heeft het alleen betrekking op het onderdeel milieu en niet op bouwen. 

Brief Ministerie - april 2018 
De gemeente, ODRU en GGD hebben gezamenlijk een brief voorbereid om de problematiek rondom 
gezondheidsrisico's van pluimveehouderijen onder de aandacht van het ministerie te brengen. De brief is 
verstuurd uit naam van de gemeente Oudewater en heeft als doel duidelijkheid over risico's, normen en te 
treffen maatregelen. De brief is als bijlage bij deze raadsinformatiebrief gevoegd. 

m.e.r. beoordeling - maart 2018 
Op 19 maart 2018 is bij de gemeente Oudewater een vormvrije m.e.r. beoordeling binnengekomen van 
mevrouw Wiltenburg-Kramer voor Hekendorpse Buurt 6a. In deze m.e.r. beoordeling is beschreven dat een 
omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het houden van 40.000 legkippen op het naastgelegen 
perceel (Hekendorpse buurt 6a). De m.e.r. beoordeling wordt op dit moment door de Omgevingsdienst 
regio Utrecht (ODRU) beoordeeld. De gemeente Oudewater dient een besluit over deze vormvrije m.e.r. 
nemen. 

Nb vergunning - maart 2018 
Op 21 maart 2018 heeft mevrouw Wiltenburg-Kramer een aanvraag Wet natuurbescherming, onderdeel 
gebiedsbescherming agrarisch PAS, voor de locatie Hekendorpse Buurt 6A ingediend bij de provincie 
Utrecht. De provincie is bevoegd gezag als het gaat om de Wet natuurbescherming. 

Bestemmingsplan Landelijk gebied Hekendorp - Papekop 
Het bestemmingsplan Landelijk gebied Hekendorp-Papekop wordt op dit moment geactualiseerd. Het plan 
is conserverend van aard. Het ontwerpbestemmingsplan is op 20 maart 2018 in het college vastgesteld. 
Het ontwerpplan ligt vanaf 28 maart tot en met 8 mei 2018 ter inzage. 

In het huidige bestemmingsplan heeft het perceel Hekendorpse buurt 6a een agrarische functie, waar 
intensieve veehouderij mogelijk is. In het ontwerp bestemmingsplan heeft het perceel een agrarische 
bestemming met de functieaanduiding glastuinbouw. Intensieve veehouderij is hierbinnen niet mogelijk. 

In de toelichting is in paragraaf 4.2.1 (agrarische ontwikkelingsmogelijkheden) opgenomen dat voor wat 
betreft het grondgebruik voor het grootste gedeelte wordt aangesloten bij het geldende bestemmingsplan. 
Omdat het plangebied niet in het landbouwontwikkelingsgebied of het verwevingsgebied ligt worden de niet 
grondgebonden productietakken (zoals intensieve veehouderij) niet langer mogelijk gemaakt. Ook worden 
nieuwe glastuinbouwbedrijven niet toegestaan. Dit allemaal conform provinciaal beleid. De bestaande niet 
grondgebonden productietakken (zoals intensieve veehouderij) worden positief bestemd door middel van 
een aanduiding. 

Kernboodschap: 

Bij de gemeente Oudewater is een m.e.r. beoordeling binnengekomen voor de oprichting van een 
pluimveehouderij, naast de bestaande pluimveehouderij Wiltenburg in Hekendorp. Bij de provincie Utrecht 
is een Nb vergunning aangevraagd. 

Financiën 

n.v.t. 

Vervolg: 
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De gemeente gaat in gesprek met de ondernemer. Onderzocht wordt welke vervolgstappen er zijn en welke 
afwegingen de gemeente hierin kan nemen. 

Bijlagen: 
18U.06723 Brief Ministerie van LNV: Gezondheidsrisico's pluimveehouderijen 

L De wnd. secretaris 

ir. W.J. Tempel 

De burgemeester 

rs. P. Verhoeve 
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18U.06723 8990 I E. Weggen 

Geachte mevrouw Schouten, 

Volgens het RIVM onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden uit 2017, hebben 
omwonenden van pluimveehouderijen een grotere kans op een longontsteking. Door middel van deze 
brief uiten wij onze zorg over de (lange termijn) gezondheidseffecten voor deze omwonenden. Er zijn 
sterke aanwijzingen dat fijnstof en componenten ervan mensen gevoeliger maken voor 
luchtweginfecties. Wij roepen u op om op basis van voortschrijdende inzichten niet alleen voor nieuwe 
maar ook voor bestaande situaties de wet- en regelgeving hierop aan te passen. 

Al jaren is er groeiende zorg over de gezondheidsrisico's van wonen in de buurt van 
(pluim)veehouderijen. Tegen deze achtergrond heeft het kabinet een breed opgezet onderzoek laten 
verrichten, mede met het oog op nut en noodzaak van het hanteren van minimumafstanden tussen 
woongebieden en veehouderijbedrijven. Tevens is wet- en regelgeving op dit vlak de laatste jaren 
aangepast. 

Bij nieuwe vergunningaanvragen voor veehouderijen wordt het aspect luchtkwaliteit getoetst aan titel 
5.2 van de Wet milieubeheer. Hierin staan grenswaarden voor onder andere fijnstof op plaatsen buiten 
de inrichting waar mensen aan het fijnstof worden blootgesteld (bijvoorbeeld woningen). Na 
inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvesting op 1 augustus 2015 gelden er ook maximale 
emissiewaarden voor fijnstof die van toepassing zijn op nieuw te bouwen stallen. 

Echter, wij kennen als gemeente ook pluimveehouderijen met reeds bestaande rechten. Ook ten 
aanzien van deze bestaande bedrijven geldt dat wij ons zorgen maken over gezondheidsrisico's voor 
direct omwonenden. Normen voor bestaande situaties ontbreken. Maar verschillen tussen regels voor 
nieuwe en bestaande bedrijven mogen niet tot gevolg hebben dat de gezondheidsrisico's van 
omwonenden ook verschillend zijn. Wij volgen de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend en trekken 
hierbij samen op met Omgevingsdienst regio Utrecht en de GGD regio Utrecht. 

t f f l i 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T.a.v. Minister C. Schouten 
Postbus 20 
2500 EK Den Haag 

Onderwerp: Gezondheidsrisico's pluimveehouderijen 

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



De zorgen over de gezondheidsrisico's die het wonen in de buurt van (pluim)veehouderÿen met zich 
meebrengen worden door het kabinet erkend. Dit blijkt voor ons uit onderzoek dat u laat verrichten en 
uit wet- en regelgeving die wordt aangepast. Voor bestaande, vergunde situaties is er echter nog geen 
oplossing. Wij roepen u daarom op om op basis van voortschrijdende inzichten de wet- en regelgeving 
zo spoedig mogelijk aan te passen, ook voor de bestaande situaties. Verder roepen wij u op 
uitspraken te doen over de normen voor bestaande situaties en de te treffen maatregelen door de 
betreffende bedrijven. 

Wij zien met belangstelling uw antwoord tegemoet. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

De wnd. secretaris, 

ir. W .J . Tempel 

De burgemeester, 

mr. drs. P. Verhoeve 


