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Slagersbedrijf Willems

Geachte raad,
In een brief van 14 mei j.1. stelde de fractie van de WD een drietal vragen over de situatie van het
slagersbedrijf Willems te Ewijk. Hieronder geven wij antwoord hierop.

Vraag en antwoord
Vraag 1:
Is het college op de hoogte van de huidige problematiek rond het vleesverwerkingsbedrijf Willems?
Ons antwoord:
Het college is inderdaad op de hoogte.

Vraag 2:
Is het college gevraagd en partij geweest bij het zoeken naar een oplossing?
Ons antwoord:
Al járen was de slachterij bezig om zijn milieuactiviteiten op het perceel te legaliseren. Het lukte de
ondernemer echter niet om op deze locatie binnen de wet- en regelgeving zijn inrichting in werking
te hebben.
Eind 2015 is door de provincie Gelderland een mediation-traject gestart tussen slachterij Willems en
de buren die een handhavingsverzoek hadden ingediend. Doel van dit traject was het voorkomen
van een botsing tussen het handhavingsproces en het proces van verplaatsing van de slachterij naar
Druten. De mediation heeft niet tot overeenstemming tussen beide partijen geleid. De aangeduide
botsing is overigens uitgebleven omdat het bedrijf vóór het verstrijken van de begunstigerstermijn
haar activiteiten aan de Pater van Boxtelweg had gestaakt en zich verplaatst had naar Druten.
Aan het einde van het mediation-traject is de vraag aan de orde geweest of Willems op de locatie in
Ewijk nog snijwerkzaamheden en verkoopactiviteiten kon uitoefenen. Het college kon zich vinden in
deze afwijking van de overeenkomst die met Willems over de verplaatsing van het bedrijf naar
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Druten was gesloten mits de buren met deze werkzaamheden konden instemmen. Dat bleek niet het
geval te zijn. Het college heeft het dossier daarna gesloten.
Voor zowel de ondernemer, de directe woonomgeving en de gemeente was het ‘t beste dat het
bedrijf zich verplaatste. Voor iedereen ontstond er een ‘win-win’ situatie. Om de verplaatsing
mogelijk te maken, was door de provincie een subsidie ter beschikking gesteld. Een voorwaarde om
de subsidie uit te keren, was dat de slachterij al haar bedrijfsactiviteiten ter plaatse moest staken en
gestaakt houden. In de toekomst mogen er geen bedrijfsactiviteiten meer worden uitgevoerd op de
locatie Pater van Boxtelweg 18 in Ewijk.
Om dit te kunnen handhaven en de nieuwe situatie planologisch te regelen heeft u op 18 oktober
2016 het bestemmingsplan ‘Pater van Boxtelweg 18 Ewijk’ vastgesteld. Binnen dit bestemmingsplan
heeft u een woonbestemming op het perceel gelegd.

Vraag 3:
Welke bijdrage gaat het college leveren om deze economische activiteit voor Ewijk te behouden?
Ons antwoord:
Gezien de boven omschreven situatie is het college niet bereid medewerking te verlenen aan het
uitoefenen van bedrijfsactiviteiten op de locatie Pater van Boxtelweg 18.
In Ewijk staan enkele winkelruimten te huur waarin de familie Willems haar
detailhandelsactiviteiten kan onderbrengen. Daarnaast kan de familie na de executoriale verkoop in
overleg treden met de nieuwe eigenaar van het pand aan de Hoogstraat.
Wij verwachten uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben.
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