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Bij brief van 25 oktober jongstleden heeft u ons college raadsvragen gesteld over aantijgingen 
tegen de heer G. ten Dam. Eén en ander naar aanleiding van een geschreven stuk in de TC 

Tubantia van woensdag 21 oktober 2020. Het artikel in de krant zag op een rechtszaak van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tegen de heer Ten Dam. U geeft aan verbaast te zijn hoe 

de gemeente Hengelo met de familie G. ten Dam omgaat en heeft hierover enkele raadsvragen 
gesteld. Deze vragen zullen wij hieronder beantwoorden.  

 
1. Klopt het dat er de laatste jaren zeer veel (er wordt aangegeven 30-40) controles o.a. 

milieu vanuit de gemeente Hengelo hebben plaatsgevonden?  
 

Voor beantwoording van uw vraag brengen wij uw vraag terug tot de milieucontroles van de 
laatste zes jaar. Vanaf de periodieke controle die is uitgevoerd in 2014. In dit tijdsvak hebben 

geen 30 tot 40 milieucontroles plaatsgevonden, doch 9 milieucontroles (zie hieronder). 
 

 
2. Kunt u aangeven welke controles vanuit de gemeente Hengelo hebben plaatsgevonden en 

welke door andere instanties? Zo ja, graag data en reden van controles.  
 

- 21 januari 2014; betrof een periodieke milieucontrole. Vanwege een geconstateerde 
overtreding is vervolgens een handhavingswaarschuwing uitgegaan. 

- 27 mei 2014; betrof een hercontrole vanwege de handhavingswaarschuwing. Vervolgens is 
een voornemen last onder dwangsom verstuurd. Gevolgd door een definitieve last onder 

dwangsom. 
- 8 juli 2015; dwangsomcontrole uitgevoerd vanaf de weg. Vervolgens is de dwangsom van 

rechtswege verbeurd. Een verbeurdverklaring is verzonden, waarna na de hoorzitting tegen 
de last onder dwangsom een herziene last is opgelegd, maar wel in stand is gebleven. 

- 7 en 21 juni 2016; opnieuw een dwangsomcontrole vanaf de weg. Dwangsom wederom 
van rechtswege verbeurd. Vervolgens verbeurdverklaring verzonden aan de heer Ten Dam.  

- 4 oktober 2017; Op verzoek van het Waterschap hebben wij een controle uitgevoerd en 
daarbij een last onder bestuursdwang opgelegd.   

- 18 oktober 2017; Controle n.a.v. de verzonden bestuursdwangsbeschikking van 4 oktober 
2017. Bestuursdwang is vervolgens ingetrokken, vanwege voldoen aan de last.  

- 15 september 2020 en 5 oktober 2020 Controle door de Omgevingsdienst Twente (ODT) in 
opdracht van de gemeente Hengelo n.a.v. ontvangen klachtmelding controlerapportage 

ODT. 
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Tijdens deze procedures zijn diverse gesprekken geweest met de heer Ten Dam. Deze gesprekken 
hebben meer dan eens geleid tot een termijnverlenging om de geconstateerde overtreding te 

verhelpen. 
Wij kunnen geen overzicht geven van controles van andere instanties. Daarvoor verwijzen wij u 

door naar de betreffende instanties 
 

3. Ter vergelijk zou ondergetekende graag willen weten of, en welke, dit soort controles ook 
bij een willekeurige vergelijkbare boer, zoals boer Harink uit Oele, ook zijn uitgevoerd? 

Graag alle documentatie en data van controles en redenen hiervoor.  
 

De bovenstaande controles zijn allemaal afgehandeld conform de geldende handhavingsstategie. 
Zowel bij de heer ten Dam als in alle gevallen zoals bij de heer Harink. Iedere situatie is 

verschillend en niet met elkaar te vergelijken.  
 

4. Is de gemeente Hengelo verantwoordelijk, dan wel, heeft de gemeente Hengelo andere 
instanties ingeschakeld om controles bij Ten Dam uit te voeren of “geadviseerd” om 

controles bij Ten Dam uit te gaan voeren? Graag hierover alle documentatie welke hiermee 
te maken heeft. 

 
In het voorjaar van 2018 hebben wij de NVWA gebeld over het bedrijf van de heer Ten Dam. Er 

waren signalen dat er sprake zou zijn van verwaarlozing. De gemeente Hengelo heeft hier geen 
documentatie van.   

 
Verder voert de Omgevingsdienst Twente (ODT) sinds januari 2019 als uitvoerende instantie 

milieucontroles uit voor en in opdracht van de gemeente Hengelo.  
 

5. Klopt het dat als boerenbedrijf van Ten Dam op die plaats blijft bestaan de gemeente 
Hengelo een milieuprobleem heeft (geurcontouren) met de nieuwe aldaar te realiseren 

woonwijk? Zo ja, graag uitleg hierover. Zo nee, graag uitleg waarom niet.  
 

De gemeente Hengelo heeft geen milieuprobleem met het realiseren van Dalmeden indien het 
agrarische bedrijf van Ten Dam blijft voortbestaan. De heer Ten Dam kan er voor kiezen zijn 

bedrijfsvoering voort te zetten. Hij wordt daarvoor niet belemmerd door de woningbouw in 

Dalmeden. 

De Raad van State heeft in 2008 het bestemmingsplan vernietigd voor de kavels in Dalmeden die 

lagen in de (toenmalige) stankcirkel van het agrarische bedrijf van de heer Ten Dam. Door deze 
vernietiging konden er 4 kavels in Meander Noord en 3 kavels in Stromen niet uitgegeven en 

bebouwd worden.  

Het veehouderijbedrijf van de heer Ten Dam aan de Schalmedenweg 21 heeft een 

omgevingsvergunning d.d. 8 juli 2009 voor vleesvarkens en vleesstieren. Het bedrijf is 

vergunningplichtig vanwege de omvang van de (vergunde) mestopslag.  

Op grond van de uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ moet tussen woonbestemmingen en 
intensieve veehouderijbedrijven een afstand worden aangehouden van ten minste 200 meter. 

Hieraan wordt op dit moment voldaan.  

Voor het plangebied Dalmeden heeft de raad op 9 september 2008 op grond van artikel 6 eerste lid 
van de Wet geurhinder en veehouderij een waarde vastgesteld van 5 odour units per kubieke 

meter lucht (verder 5 OU) als maximaal toelaatbare geurbelasting.  

Bij de vaststelling van het bestemmingplan Dalmeden (2018) is rekening gehouden met de 

vergunde rechten en ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf van de heer Ten Dam door de 5 
OU-contour te berekenen op basis van de geuremissie die samenhangt met de vergunde dieren en 

staltypen geprojecteerd op de rand van het bouwblok. Binnen deze 5 OU-contour zijn in het 

geldende bestemmingsplan geen woningen geprojecteerd. 

 

6. Is de uitvoering van deze nieuwe woonwijk al in strijd met de milieuwetgeving van de 
rechten van ten Dam? Zo ja, graag uitleg hierover. Zo nee, waarom niet. 
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Nee, dat is niet het geval. Om dit te duiding geven we kort de huidige en vergunde situatie weer.  

 

Het bedrijf van de heer Ten Dam heeft vergunning voor: 

- 782 vleesvarkens in een traditioneel stalsysteem; 

- 115 vleesvarkens in een emissiearm stalsysteem; 

- 33 vleeskalveren tot 8 maanden; 

- 319 vleesstieren ouder dan 8 maanden.  

 

De situatie op het bedrijf is momenteel als volgt: 

 de vergunde mestopslag, de reden waarom het bedrijf vergunning plichtig is, is tot op 

heden niet gerealiseerd; 

 een vergunde stal voor 168 vleesstieren is tot op heden niet gerealiseerd;  

 de huisvesting voor de 782 traditioneel te houden vleesvarkens voldoet niet (meer) aan het 
Besluit emissiearme huisvesting. Op grond van dit besluit mogen deze vergunde dieren niet 

langer zonder meer in de nu nog aanwezige huisvesting worden gehouden. De huisvesting 
moet ofwel emissiearm worden uitgevoerd ofwel er moet zogenoemde interne saldering 

plaatsvinden door andere stalsystemen zodanig extra emissiearm uit te voeren dat de door 
de vleesvarkens “gemiste” emissiewinst wordt gecompenseerd. In dit geval is interne 

saldering niet mogelijk. Alleen voor de categorie vleeskalveren tot 8 maanden zijn 
emissiearme huisvestingssystemen voorhanden; omdat hiervan maar 33 dieren zijn 

vergund, kan met deze dieren ruim onvoldoende worden gecompenseerd; 

 de afgelopen jaren zijn niet of nauwelijks vleesvarkens gehouden. Zoals in het voorgaande 
aangegeven, was het houden van vleesvarkens in de aanwezige traditionele huisvesting 

ook niet toegestaan; 

 het bouwvlak aan de kant van plangebied is door de vergunde activiteiten vrijwel volledig 

gevuld.  

 

Omdat gedurende meer dan drie jaar voor een deel van de vergunde situatie “geen handelingen 

zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning” heeft het college de bevoegdheid (artikel 2.33 
lid b sub a Wabo) om de vergunning gedeeltelijk in te trekken. Het college wil van deze 

bevoegdheid nu echter geen gebruik maken. Het college wil het bedrijf niet de mogelijkheid 
ontnemen om de vergunde stal alsnog te bouwen, de vergunde dieren alsnog te houden en de 

vergunde mestopslag alsnog te realiseren.  

De geuremissie waarmee rekening wordt gehouden, verandert wel enigszins. Zoals hiervoor 
aangegeven, is het houden van 782 vleesvarkens in traditionele huisvesting vanwege het ‘Besluit 

emissiearme huisvesting’ niet langer toegestaan. Omdat intern salderen niet mogelijk is, zal voor 
deze dieren emissiearme huisvesting moeten worden gerealiseerd. Deze (NH3) emissiearme 

stalsystemen kennen ook een lagere geuremissie. Voor o.a. het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplannen “Meander Noord” en “Kavels Stromen” wordt daarom met deze lagere 

geuremissie rekening gehouden.  

 

Daarnaast is overwogen of het redelijk is opnieuw rekening te houden met verdere 
ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf en daarom andermaal uit te gaan van de vergunde 

geuremissie geprojecteerd op de rand van het bouwvlak. Zoals hiervoor opgemerkt zijn tien jaar na 
vergunningverlening belangrijke delen van de vergunning (nog) niet gerealiseerd. De 

vergunningplicht hangt samen met een vergunning onderdeel (de mestopslag) dat niet is 
gerealiseerd. Afgelopen tien jaar waren er kennelijk geen redenen of mogelijkheden om de 

vergunde situatie te realiseren. Gelet op voorgaande overwegingen wordt het in dit specifieke geval 
niet reëel geacht om opnieuw rekening te houden met bedrijfsmatige ontwikkelingen die extra 

geuremissie ten opzichte van de vergunde situatie met zich mee brengen. Door uit te gaan van de 
vergunde situatie zijn ten opzichte van de feitelijk aanwezige situatie nog aan aanzienlijke 

ontwikkelingen mogelijk en worden de belangen van het bedrijf in voldoende mate gewaarborgd.  

 

Als gevolg van bovenstaande bereiden we nu het bestemmingsplan “kavels Stromen” voor. 
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                                               ligging voormalige 5 OU/m3-contour (zwarte lijn   - + - ) 

 

 

                                                           ligging nieuwe 5 OU/m3-contour (rode lijn) 

 

 

7. Welke woningen en straten zijn nu al (illegaal) binnen de wettelijke geurcontouren 
gerealiseerd? Is daar ook al rekening mee gehouden dat de heer Ten Dam een vergunning 

heeft voor het houden van varkens?  
 

Er zijn nooit illegaal woningen gebouwd binnen de milieucontour van het bedrijf van de heer Ten 
Dam. Ook de woningen aan de overzijde van het bedrijf aan de Schalmedenweg zijn niet illegaal 

opgericht. Aan de overzijde van het perceel Schalmedenweg 21 bevinden zich twee 

burgerwoningen. Deze burgerwoningen liggen in het bestemmingsplan Buitengebied, veegplan 
2014 en zijn bestemd tot wonen, met een functieaanduiding “specifieke vorm van wonen – bab”. 

Deze aanduiding houdt verband met de aanwezigheid van het intensieve veehouderijbedrijf aan de 
Schalmedenweg 21. Door het toekennen van deze functieaanduiding wordt het agrarisch bedrijf 

Schalmedenweg 21 niet beperkt in zijn bedrijfsvoering. De beide woningen zijn positief bestemd en 
daarmee niet illegaal. Het bestemmingsplan Buitengebied, veegplan is onherroepelijk geworden op 

18 januari 2017. 
 

8. Komt het de gemeente Hengelo goed uit als de activiteiten van de heer Ten Dam beëindigd 
moeten worden zonder dat deze man uitgekocht moet worden of een eerlijke kans gegeven 

moet worden om elders een nieuw vergelijkbaar bedrijf te kunnen opstarten? Zo ja, graag 
uitleg hierover. Zo nee, waarom niet. 

 
Voor de gemeente Hengelo is er geen reden te zien dat de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd. 

De heer Ten Dam wordt niet beperkt in zijn bedrijfsvoering. Niet door de reeds gebouwde 
woningen in Dalmeden en ook niet door de nog te bouwen woningen in Dalmeden. De belangen 
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van het bedrijf worden dan ook niet geschaad. Als de vergunde situatie alsnog volledig wordt 
gerealiseerd, dan zorgen de nieuw te realiseren woningen geen ontoelaatbare verstoring van het 

goede woon- en leefklimaat. Er wordt gesproken met de heer Ten Dam en zijn adviseur over 
eventuele deelname aan de rood-voor-rood-regeling. Dit is op zijn eigen initiatief. Voor de 

gemeente Hengelo is meedoen met Rood voor Rood geen noodzaak.  
 

Hopende uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


