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Provinciale Staten van Utrecht 
Commissie Omgevingsvisie 
Extra Commissie (inspraak NvB) 
Op woensdag 23 februari 2022 
om 19.30 uur 
 
 
 
     SPREEKAANTEKENINGEN 
     van mr. drs. G.C.M. (Guido) Schipper, advocaat 

     namens de besloten vennootschap   
     WESTFORT VLEESPRODUCTEN B.V.,  

gevestigd aan de Kamerlingh Onneslaan 18 te (3401 MZ) 
IJsselstein (hierna te noemen: “Westfort”) 
 

Geachte dames en heren, 

1. Westfort exploiteert in IJsselstein één van de modernste vleesverwerkende bedrijven ter we-
reld.  

Er wordt gewerkt volgens de hoogste standaarden; Westfort voldoet aan de eisen van het Beter Leven 
kenmerk (1 ster) van de Dierenbescherming en het bedrijf wil op het gebied van energiezuinigheid, 
gezondheid en sociale aspecten van de onderneming een minimale BREEAM-NL1 score behalen van 
“excellent”. 

2. Westfort heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp van de Omgevingsverordening 
Utrecht 2022. Niet omdat zij zich daartegen zou willen verzetten, maar vooral om duidelijk-
heid te krijgen over het volgende. 

3. Voor het bedrijfsproces is grondwater nodig. Omdat de totale vraag méér bedraagt dan 
150.000 m3 per jaar, is dat op grond van artikel 6.4 Waterwet vergunningplichtig. Voor de 
onttrekking hebben GS eerder (op 8 oktober 2013) ook een watervergunning verleend. Ver-
gund is toen een onttrekking tot maximaal 360.000 m3 (grond)water per jaar.  

4. Door uitbreiding van de activiteiten was dat niet meer voldoende en diende de onttrekkings-
capaciteit te worden uitgebreid.  

Door toepassing van innovatieve en besparende technieken heeft Westfort de extra vraag beperkt 
kunnen houden (+230.000 m3) en is nu maximaal 590.000 m3 per jaar nodig.  

 
1 BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’, een internationale en 
gecertifceerde norm. 
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5. Omdat het gaat om producten bedoeld voor menselijke consumptie, is op grond van EU re-
gelgeving2 drinkwater nodig, dus van hoge kwaliteit. Het grondwater met die kwaliteit be-
vindt zich in het zgn. tweede watervoerende pakket (‘WVP2”), op een diepte van -76 tot -106 
meter.  

6. Het extra benodigde water zou aanvankelijk voor drinkwaterleidingbedrijf Vitens worden 
geleverd: in  Nieuwegein pompt Vitens uit dezelfde watervoerende laag drinkwater op. Maar 
toen bleek, dat de aanvoerleiding van Vitens naar IJsselstein te klein was, moest Westfort 
zelf de benodigde bronnen aanleggen. 

7. Over die bronnen bestaat al sinds 2018 overleg, onder meer met medewerkers van uw pro-
vincie en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUDU). Alle betrokkenen beschouwen de 
wijze waarop nu in de watervraag van Westfort wordt voorzien als een duurzame oplossing. 
GS hebben een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd3, waarin wordt geconcludeerd dat er geen be-
langrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn. Het staat ook vast, dat er geen negatieve 
gevolgen zijn voor de bestaande drinkwatervoorziening, ook niet op langere termijn.  

8. Vitens is akkoord. En er wordt voldaan aan de beleidsuitgangspunten die zijn opgenomen in 
het Ontwerp Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027. 

9. Niets aan de hand, zou je denken?   

10. Punt is echter, dat de locatie van 
Westfort zich (nog nét) bevindt bin-
nen de begrenzing van de borings-
vrije zone rondom de drinkwaterwin-
ning (van Vitens) in Nieuwegein, zo-
als op de afbeelding in mijn aanteke-
ningen is te zien (buitenste blauwe 
grens = grens boringsvrije zone, gele punt 
in rode cirkel = locatie Westfort. Drinkwa-
terbeschermingszone locatie Nieuwegein 
is blauw omlijnde gebied middenin).  

 

11. En het nu van kracht zijnde artikel 3.40 van Interim-Omgevingsverordening Provincie 
Utrecht bevat een algemeen verbod bevatten om binnen die zone dieper te boren dan 40 
meter beneden het maaiveld. Naar de letterlijke tekst van de Interim OV geldt dat dus ook 
voor de onttrekking van Westfort. Maar zo is het niet bedoeld in de komende Omgevings-

 
2 Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhy-
giëne (PB L 139 van 30 april 2004, p. 1). 
3 Beschikking (vormvrije) m.e.r.-beoordeling van 23 november 2020, kenmerk Z-VERG-2020-4088. 
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wet: daarbij kan een provinciale verordening geen algeheel verbod bevatten voor vergun-
ningplichtige inrichtingen (zoals die van Westfort) en wordt een boring gereguleerd via de 
daarvoor geldende omgevingsvergunning.  

12. De komende Omgevingsverordening (Utrecht 2022) sluit daar ook op aan en in de Nota van 
beantwoording is (onder 0.36) in reactie op de zienswijze van Westfort in dit verband het 
volgende opgenomen (ond. toegev., adv.): 

In artikel 3.51 staat het algemene verbod van boren en grond- of funderingswerken in de borings-
vrije zone. In artikel 3.56 is hierop een uitzondering gemaakt voor een boorput voor industriële 
winning ten behoeve van menselijke consumptie. Er is in dat geval wel een omgevingsvergunning 
vereist. 

Dat nieuwe artikel 3.56 luidt als volgt: 

Artikel 3.56 Omgevingsvergunning boorput voor industriële winning 
Het is verboden zonder omgevingsvergunning in Boringsvrije zone boorputten op te richten en te 
hebben voor het onttrekken van grondwater voor industriële winningen ten behoeve van de men-
selijke consumptie. 

13. En daar gaat het voor Westfort nu om: een boorverbod geldt dus niet voor industriële ont-
trekkingen waarvoor drinkwaterkwaliteit nodig is, zo begrijpt Westfort.  

14. Gegeven het zeer grote belang van Westfort bij zekerheid daarover, wil Westfort u vragen 
het te bevestigen: 

15. Dat zal in de toekomst elke onzekerheid hierover kunnen wegnemen.   

 

 

 

Guido Schipper 
Gemach�gde 

dat de onttrekking door Westfort (industriële winning ten behoeve van mense-
lijke consumptie uit het WPV2) met vergunning onder de werking van de 
nieuwe Omgevingsverordening Utrecht 2022 is toegestaan. 

 


