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Datum :  25 oktober 2020 

Behandeld door :  L. Janssen  

Betreft :   Vragen over aantijgingen tegen boer G. ten Dam  

 

 

Geacht college,  
 
In de Tubantia van vorige week woensdag 21 oktober hebben we kunnen lezen dat er 
wantoestanden zouden zijn op de boerderij van de familie van boer Gerard ten Dam aan de 
Schalmedenweg 21 in Hengelo.  
 
Het artikel in de media was naar aanleiding van een rechtzaak bij de rechtbank in Zwolle tegen boer 
Gerard ten Dam, welke aangespannen was door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.  
Boer ten Dam zou zijn dieren in zijn stallen niet goed behandelen. Dit zou door diverse controles in 
2018 en 2019 op de boederij van ten Dam aan het licht zijn gekomen. Boer ten dam gaf in deze 
zitting aan dat de aantijgingen niet kloppen en dat de achterliggende redenen zijn om hem en zijn 
familie daar weg te krijgen, omdat hij in de weg zit voor verder uitbreiding voor woningbouw in 
Hengelo. 
 
Ondergetekende heeft de afgelopen jaren diverse gesprekken gehad met betrokkenen. Een 
gedreven en betrokken en inventieve inwoner/boer die er alles aan doet om zich aan de regels te 
houden maar steeds weer wordt dwars gezetten door de gemeente Hengelo. Waarom zo 
proportioneel!? Ondergetekende heeft zich verbaasd hoe de gemeente Hengelo met de familie ten 
Dam omgaat. Zeker in vergelijking met de superovertredende boer en oud raadslid van het CDA, 
Johan Harink uit Oele, die schijnbaar nu gewoon wel allerlei vergunningen voor zijn boerenbedrijf 
kan krijgen. 
 
Daarom heeft ondergetekende de volgende vragen: 

1. Klopt het dat er de laatste jaren zeer veel (er wordt aangegeven 30 tot 40) controles o.a. 
milieu vanuit de gemeente Hengelo hebben plaatsgevonden? 

2. Kunt u aangeven welke controles vanuit de gemeente Hengelo hebben plaatsgevonden en 
welke door andere instanties? Zo ja, graag data en redenen van controles. 

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.  

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

5. Klopt het dat als het 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? 

6. Is de huidige 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? 

7. Welke woningen en straten zijn nu al (illigaal) binnen de wettelijke geurcontouren 
geraliseerd? Is daar ook al rekening mee gehouden dat de heer ten Dam een vergunning 
heeft voor het houden van varkens? 

8. Komt het de gemeente Hengelo goed uit als de activiteiten van boer 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? 

Ondergetekende ziet met grote belangstelling uw reactie tegemoet. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Leo Janssen  
Onafhankelijk Raadslid 
Gemeente Hengelo 


