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Onderwerp:  
Stand van zaken pluimveehouderij Wiltenburg 

 

Kennisnemen van: 
 

De stand van zaken van de situatie rondom pluimveehouderij Wiltenburg in Hekendorp. 

Inleiding: 
 

In deze raadsinformatiebrief wordt als vervolg op het overzicht over de stand van zaken  
d.d. 24-7-2019 een update gegeven over de situatie rondom pluimveehouderij Wiltenburg.  

 

Op 23 juli 2019 heeft de gemeente Oudewater een Omgevingsvergunning verleend. Deze vergunning is 

bedoeld voor het legaliseren van de reeds uitgevoerde verbouwing van twee bestaande stallen tot twee 

stallen met een zogenoemd “Wintergarten-systeem” aan de zijde van het perceel Hekendorpse Buurt 6A. 
Deze Omgevingsvergunning is verleend overeenkomstig de wettelijke maximaal haalbare eisen. Voor het 

aspect milieu betreft het een omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen, waardoor de nadelige 

effecten voor de omgeving niet toenemen ten aanzien van hetgeen reeds is vergund. 

Er kunnen vanuit de wettelijk geldende regelgeving geen extra eisen qua brandveiligheid en milieuemissies 

aan deze vergunning verbonden worden.  

 

 

 



 

Kernboodschap: 

 

Er lopen verschillende juridische procedures, zowel bezwaren over de handhaving als bezwaren tegen de 

Omgevingsvergunning. Deze bezwaren worden behandeld en afgewogen in de besluitvorming en 

voorgelegd aan de rechter. De gemeente geeft uitvoering aan onderstaande uitspraak van de 

voorzieningenrechter.  

 

Uitspraak voorzieningenrechter 

Buurtbewoners gingen in bezwaar tegen de op 23 juli 2019 verleende Omgevingsvergunning en hebben 

een voorlopige voorziening gevraagd bij de rechtbank. Op 14 oktober 2019 deed de rechter uitspraak en 

stelde de gemeente op meerdere punten in het gelijk. De brandveiligheid is in orde en het stalsysteem van 

de Wintergarten is correct getoetst. Wel moet de gemeente nader onderzoek doen op het gebied van de 

geuruitstoot. De voorzieningenrechter heeft een deel van de vergunning geschorst omdat onvoldoende is 

onderbouwd dat er niet meer geuremissie vrijkomt van het gebruik van de mestdrooginstallatie in stal 3.  

Tot dit onderzoek gereed is en de gemeente een heroverweging van het besluit heeft genomen, mag de 

pluimveehouder het aantal kippen op de bovenverdieping van deze stal niet verhogen. Als hier meer dan 

3.160 kippen  aanwezig zijn moeten deze verwijderd worden.  

 

Last onder dwangsom milieu/ODRU 

De op 25 april 2019 opgelegde dwangsombeschikking milieu geeft onvoldoende uitvoering aan de 

voorziening die de voorzieningenrechter heeft opgelegd en is daarom ingetrokken. Deze is vervangen door 

een nieuw voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom van 11 november 2019. Hierbij kijkt 

de gemeente ook naar het belang van de omgeving. Deze voorgenomen last onder dwangsom geeft 

uitvoering aan de uitspraak van de voorzieningenrechter. Hiertegen zijn inmiddels zienswijzen ingediend 

namens de omwonenden en het pluimveebedrijf. De reactie hierop wordt door ODRU met het college 

afgestemd gezien de belangenafweging die hierbij een belangrijke rol speelt. 

 

Bestuursdwang gemeente 

Voor bouwen/brandveiligheid wordt nu voldaan aan de gestelde eisen. De eerder opgelegde 

bestuursdwang blijft van kracht. Er is gestart met het invorderingstraject van de kosten van deze 

bestuursdwang.   

 

Handhaving knotbomen 

Naar aanleiding van een verzoek om handhaving is tijdens een controle door de gemeente geconstateerd 

dat er op het perceel Hekendorps Buurt 6A knotbomen zonder Omgevingsvergunning zijn geveld. Op 17 juli 

2019 is stillegging van deze werkzaamheden en een preventieve last onder dwangsom opgelegd. Als deze 

werkzaamheden zonder Omgevingsvergunning worden hervat verbeurt Wiltenburg een dwangsom van  

€ 10.000 ineens. Er vindt controle plaats; er zijn geen nieuwe bomen geveld.  
 

Een bezwaar van de heer Wiltenburg over dit besluit is inmiddels behandeld door de bezwarencommissie. 

De bezwarencommissie brengt nog een advies uit aan het college.  

 

 Ruimtelijke ordening voor Hekendorpse Buurt 6A 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.  

 

Financiën 

N.v.t. 
 



 

 

Vervolg: 
 

In de afgelopen perioden is gebleken dat een dialoog tussen de ondernemer, omwonenden en gemeente 

niet goed van de grond komt. Gezien de verschillende juridische procedures wordt er op dit moment niet 

concreet gekeken naar een andere opzet voor de dialoog met de omgeving, bijvoorbeeld een thematische 

insteek. Vanzelfsprekend worden alle betrokkenen en raadsleden wel periodiek geïnformeerd over de stand 

van zaken rondom de situatie Wiltenburg.  

Bijlagen: 
 

N.v.t. 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     
ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 


