
Geacht raadslid,

Uw gemeenteraad behandelt tijdens de vergadering ter beeldvorming op donderdag 7 december a.s.  de 

mogelijke komst van de grootschalige biologische kippenboerderij van Kemper Kip. Namens 

pluimveeslachterij Esbro, gevestigd op zo’n tweeënhalve kilometer afstand van de beoogde locatie wijs ik u 

noodgedwongen op het navolgende.

Los van de gezondheidsrisico's die wij zien en waarvan wij vinden dat daar te eenvoudig overheen gestapt 

wordt, speelt voor Esbro nog een ander risico. Dat is het risico van een uitbraak van Vogelgriep. Een 

dergelijke uitbraak, die de afgelopen decennia steeds vaker voorkomt, kan leiden tot het volledig stil komen 

te liggen van Esbro voor een bepaalde periode. Dat levert een schadepost op van vele miljoenen en zou het 

voortbestaan van Esbro kunnen bedreigen. De belangen zijn derhalve groot.

Reeds per brief van 21 september 2016 heb ik het college van B&W namens Esbro gewezen op het 

hierboven geschetste risico (bijlage 1). 

Verder wil ik u er als gemeenteraad op wijzen dat zich in dit proces iets opmerkelijks voordoet. De 

ruimtelijke onderbouwing waar het college ook in het B&Wbesluit van 8 november 2017 naar verwijst (zie 

pagina 3) steunt voor een deel op twee externe adviezen. Een van deze “adviezen” blijkt te bestaan uit een 

gespreksverslag tussen vertegenwoordigers van  het ministerie van Economische Zaken en Kemper Kip. Uit 

dit verslag blijkt dat de risico’s voor Esbro zeer gering zouden zijn. Esbro heeft vervolgens navraag gedaan bij 

het Ministerie. Toen bleek dat de waarheid heel anders lag. Het ingediende gespreksverslag, waarop dus tot 

de dag van vandaag de ruimtelijke onderbouwing is gebaseerd, bleek een door Kemper Kip opgesteld verslag 

te zijn dat door het Ministerie is afgekeurd als een niet correcte weergave van hetgeen is besproken. Van het 

Ministerie heeft Esbro vervolgens het wel door beide partijen (Ministerie en Kemper Kip) goedgekeurde 

verslag ontvangen. Daaruit blijkt dat risico’s voor Esbro juist NIET zijn uit te sluiten. Van deze gang van zaken 

en de werkelijke conclusie van  het Ministerie heb ik het college van B&W op de hoogte gesteld met de brief 

van 9 juni 2017 (bijlage 2). Aan het eind van deze brief heb ik expliciet gevraagd aan het college om op de 

vreemde gang van zaken schriftelijk te reageren. Maar dat is er, inmiddels een half jaar geleden, nog steeds 

niet van gekomen. In plaats daarvan stelt het college van B&W u nu voor om op basis van de hierboven 

aangehaalde ruimtelijke onderbouwing, die dus mede gebaseerd is op een gemanipuleerd gespreksverslag, 

een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Al met al verzoek ik u als gemeenteraad de gevraagde verklaring van geen bedenkingen niet af te geven.

Hoogachtend,

J.H.M. Berenschot

Na tien jaar naar volle tevredenheid gehuisvest te zijn geweest aan de Stationsstraat in Apeldoorn, heeft 

Lexman Advocaten op 1 september jl. haar intrek genomen in een gloednieuw en speciaal voor ons ingericht 

kantoor aan de Prins Willem Alexanderlaan 150 (7311 SZ) in Apeldoorn (bij navigatiesysteem invoeren: Prins 

Willem Alexanderlaan 396) . Lexman Advocaten blijft dus in het centrum van Apeldoorn, maar op een beter 

zichtbare en beter bereikbare locatie. Wij vragen u om deze adreswijziging door te voeren in uw 

administratie. De overige contactgegevens, zoals telefoonnummers, emailadressen en het postbusnummer 

blijven ongewijzigd. Wat ook ongewijzigd blijft is de kwaliteit van Lexman Advocaten, maar dat spreekt voor 

zich.

Prins Willem Alexanderlaan 150

Postbus 10421

pagina 1 van 2

06-12-2017mhtml:file://C:\Users\gerra\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet ...



7301 GK Apeldoorn

T (055) 526 64 77

F (055) 526 64 78

E  Berenschot@lexman.nl

I   www.lexman.nl

Dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wij verzoeken u vriendelijk telefonisch 

contact met ons op te nemen als deze email bij vergissing bij u terecht is gekomen. Wilt u in dat geval de e

mail vernietigen? Gebruik van de informatie uit dit emailbericht en/of verstrekking ervan aan derden is niet 

toegestaan, aangezien het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een 

beroepsgeheim. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen aan de inhoud ervan  geen 

rechten worden ontleend. De maatschap Lexman Advocaten is gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven in 

het handelsregister onder het nummer 08212854. Op alle diensten en/of werkzaamheden zijn toepasselijk 

de algemene voorwaarden van Lexman Advocaten, waarin een beperking van aansprakelijkheid is 

opgenomen. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.lexman.nl
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