
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 32 vragen 

20R.00593 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 2 juni 2020 

Portefeuillehouder(s) : wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s) : Vergunningen en Handhaving 

Contactpersoon : S. de Rijke 

Tel.nr. : 8323 

E-mailadres : rijke.s@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 32 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Wim Knol 
van de Fractie van de Wakkere Geebuik 

over pluimveebedrijf Wiltenburg 

Beantwoording van de vragen: 

Ons bereikte het bericht dat Pluimveebedrijf Wiltenburg op eigen initiatief zijn vergunning om milieuneutrale 
wijziging van de milieuvergunning voor zijn pluimveebedrijf heeft laten intrekken, nadat de 
voorzieningenrechter de bezwaarde omwonenden eind 2019 gedeeltelijk in het gelijk gesteld heeft.  
Het bericht is aanleiding voor de volgende vragen:  
 

1. Klopt dit? Zo ja, dan ontvangen we graag het desbetreffende verzoek van het pluimveebedrijf en de 
bevestiging van de gemeente.  
Het verzoek om intrekking is in het omgevingsloket online ingediend op 17 april 2020. De intrekking van de 
vergunning is schriftelijk bevestigd op 20 april 2020. In de bijlage treft u een printscreen van de intrekking 
aan en een afschrift van het besluit tot intrekking. 
 

2. Wat zijn de redenen voor het intrekken van de vergunning?  
De aanvraag is ingetrokken door het pluimveebedrijf.  Dit is gebeurd nadat de Omgevingsdienst regio 
Utrecht (ODRU) de vraag bij het bedrijf heeft neergelegd om aanvullende informatie te verstrekken over de 
droogtunnel. Het advies van de commissie was namelijk om hier een verdergaande motivatie op te geven. 
Deze informatie was niet aanwezig. Het pluimveebedrijf heeft daarop de vergunningaanvraag ingetrokken 
en heeft aangegeven gehoor te geven aan het verzoek van omwonenden en gemeente om een 
revisievergunning in te dienen 

 

3. Wat betekent het intrekken van deze wijziging voor de huidige bedrijfsvoering en de toekomst van het 
pluimveebedrijf?  
Door het intrekken van de vergunning is er een niet-vergunde situatie ontstaan ten opzichte van het 
zogenoemde wintergartensysteem. Voor de toekomst van het bedrijf heeft het bedrijf aangegeven een 
revisievergunning aan te gaan vragen. Deze heeft betrekking op alle activiteiten die er plaatsvinden en 
vervangt alle huidige vergunningen. Vanuit de gemeente wordt er eveneens op aangedrongen om een 
revisievergunning aan te vragen.  
 

4. Wordt er gehandhaafd volgens de vigerende milieuvergunning?  
Er is  aan het bedrijf een voornemen handhavend optreden toegestuurd met betrekking tot milieu en 
brandveiligheid. Dit is de formele eerste stap in het juridisch proces van handhaving.  
 

5. Zijn de omwonenden geïnformeerd?  
De omwonenden zijn geïnformeerd en worden over het vervolg ook geïnformeerd als zij aangeven dit te 
willen.   

 

 

 

 

 



Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 20.009670 

Printscreen van het verzoek om intrekking 20.010539 

Afschrift van de intrekking 20U.03999  
 

 

Secretaris Burgemeester 

  

W. Tempel W. Groeneweg 

 

 

 



 

Pluimveebedrijf Wiltenburg V.O.F. 
Hekendorpse Buurt 8 
3467 PD  Hekendorp 
 

Bezoekadres 
Waardsedijk 219 
3421 NE Oudewater 
 
Postadres 
Postbus 100 

3420 DC Oudewater 
 
Telefoon 
14 0348 
 
Fax 
0348 566 990 
 
E-mail 
info@oudewater.nl 
 
Website 
www.oudewater.nl 
 
KvK-nummer 
53878388 
 
IBAN 
NL88BNGH0285006789 

  
 

Onderwerp: 

Bevestiging intrekking vergunning 
Locatie: Hekendorpse Buurt 8 in Hekendorp 
Dossiernummer: OLO4444063 
 
 
Uw kenmerk: Uw brief van:  

  
 
Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: 

20u.03999 
 

J. Voorend 20 april 2020 

 
Geachte heer Wiltenburg, 
 

 
 

 
Op 23 juli 2019 is onder dossiernummer OLO4444063 een omgevingsvergunning verleend voor een milieu-
neutrale wijziging en een interne verbouwing van 2 pluimveestallen op het adres Hekendorpse Buurt 8 in 
Hekendorp. 
 
Op 17 april 2020 is via het OLO, het omgevingsloket-online, uw bericht ontvangen met het verzoek om deze 
eerder verleende vergunning in te trekken. 
 
Intrekking vergunning 
Hierbij bevestig ik dat – overeenkomstig uw verzoek – de omgevingsvergunning OLO4444063, verleend op 
17 april 2020, voor het milieu-neutraal wijzigen en het intern verbouwen van 2 pluimveestallen, op het adres 
Hekendorpse Buurt 8 in Hekendorp, is ingetrokken. 
 
Uw kunt geen gebruik meer maken van de ingetrokken vergunning. 
 
Bezwaar 
Indien u zelf of derde belanghebbenden het niet eens zijn met dit besluit, dan kan er (op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht) een bezwaarschrift tegen dit besluit worden ingediend. Meer informatie 
hierover vindt u in bijlage 2 
 
Informatie 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 14 0348 of via het  
e-mailadres omgevingsloket@woerden.nl. 
 
  



Behandeld door J. Voorend 
Onderwerp Dossiernummer OLO4444063 

 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, 
 
 
 

 
 
 
 
J. Voorend, 
senior vergunningverlener team Vergunningen, toezicht en handhaving 
 
  



Behandeld door J. Voorend 
Onderwerp Dossiernummer OLO4444063 

 

Bijlage 2: Bezwaar 
 

 
Niet mee eens? 
Indien u zelf of derde belanghebbenden het niet eens zijn met dit besluit, dan kan er (op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht) een bezwaarschrift tegen het besluit worden gezonden aan: 
 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 100 
3420 DC Oudewater 
 
Belangrijk is dat u het volgende in uw bezwaarschrift zet: 

• naam en adres 

• telefoonnummer (overdag) * 

• handtekening 

• een omschrijving van het besluit (incl. datum) 

• waarom u het niet eens bent met het besluit 
 
Let op: uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit door de gemeente 
ontvangen zijn. 
 
 
*) In de meeste gevallen bellen we u op nadat uw bezwaarschrift is ontvangen. Samen met u willen we 
bekijken of er nog onduidelijkheden zijn, of er nog andere relevante informatie is en of er misschien een 
andere oplossing mogelijk is.  
 

 

 
Voorlopige voorziening aanvragen? 
Het indienen van een bezwaarschrift maakt dit besluit niet ongedaan, ook niet tijdelijk. Dat gebeurt eventueel 
pas na afloop van de beoordeling van het bezwaarschrift. Wanneer u niet op de behandeling van een 
bezwaarschrift kunt of wilt wachten, dan kunt u een zogenaamd “verzoek om een voorlopige voorziening” 
indienen bij: 
 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland 
Afdeling Bestuursrecht – voorlopige voorzieningen 
Postbus 16005 
3500 DA  Utrecht. 
 
Als de rechter een voorlopige voorziening toekent, dan wordt dit besluit van de gemeente Oudewater 
mogelijk (tijdelijk) buiten werking gesteld. 
 
Aan het indienen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
 
Het indienen van een bezwaar en het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn geregeld in de 
Algemene wet bestuursrecht, onder andere in de artikelen 6:5 en 8:81. 
 

 
 



 

 
 
 
 


