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 Raadsvergadering van 7 februari 2017  

Datum besluit

Onderwerp

Registratienr.

  

10 januari 2017 

Toepassen coördinatieregeling uitbreiding Eriks Groenveld Agriproducten Groenveldsdijk 38 in Sint Maarten 

16.146722 

 

Samenvatting 

Met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

kunnen de verschillende procedures voor de door Eriks Groenveld Agriproducten gewenste 

uitbreiding aan de Groenveldsdijk 38 in Sint Maarten worden gecoördineerd, waardoor een 

versnelling van de besluitvorming kan plaatsvinden. Eriks Groenveld Agriproducten wil zo snel mogelijk 

een uitbreiding van de spoelhal realiseren om de toegenomen vraag naar de producten vanuit 

supermarkten aan te kunnen en om concurrerend te blijven op dit gebied. Overige uitbreidingen 

zullen later volgen. Het wijzigingsplan laat deze uitbreidingen toe. Voor het kunnen toepassen van 

deze regeling is een raadsbesluit nodig. 

 

Waarom dit voorstel 
Om de ontwikkeling van de uitbreiding van de spoelhal zo snel mogelijk te kunnen realiseren en de 

concurrentie aan te gaan met andere soortgelijke bedrijven is het van belang dat Eriks Groenveld 

Agriproducten zo snel mogelijk een uitbreiding kan realiseren. Een versnelling kan worden behaald 

door de coördinatieregeling toe te passen.  

 

Kaders 

De kaders van het voorgestelde besluit staan beschreven in de Wet ruimtelijke ordening. 

 

Onderbouwing 
Eriks Groenveld Agriproducten is een volwaardig agrarisch bedrijf, gespecialiseerd in het wassen, 

verwerken (o.a. versnijden, schillen en schrapen) en verhandelen van verschillende soorten 

winterpeen. Het bedrijf is de laatste jaren fors gegroeid. Ook heeft het bedrijf het assortiment 

uitgebreid met bieten. Door toegenomen vraag is uitbreiding van het bedrijf noodzakelijk.  

 

Het huidige agrarische bouwvlak is met een grootte van ruim 1,3 hectare al vrijwel in zijn geheel 

bebouwd. De gewenste uitbreidingen passen niet binnen het huidige bouwvlak. In het 

bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om, onder voorwaarden, het bouwvlak 

te vergroten naar maximaal 2 hectare. Aan de voorwaarden om het bouwvlak te vergroten kan 

worden voldaan.  

 

Door toegenomen vraag naar de producten van Eriks is het van belang om de spoelhal zo snel 

mogelijk uit te breiden. Met het toepassen van de coördinatieregeling kan een versnelling worden 

aangebracht om de benodigde vergunningen te krijgen om de spoelhal sneller te kunnen realiseren. 

De uitbreiding van de spoelhal is, samen met het wijzigingsplan, onderdeel van dit coördinatiebesluit. 

De overige uitbreidingen zullen op een later moment worden gerealiseerd, maar passen wel binnen 

het wijzigingsplan.  

 

Financiën 
Geen. 
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Alternatieven 
Alternatief zou kunnen zijn om de coördinatieregeling niet van toepassing te verklaren op een deel 

van dit project. Dit zou betekenen dat de vergunningverlening voor de uitbreiding van de spoelhal 

pas na vaststelling van het wijzigingsplan kan worden ingediend. Dit levert een vertraging op om de 

plannen te kunnen ontwikkelen. Daarnaast betekent dit ook dat er twee keer een (bezwaar en) 

beroepsmogelijkheid is.  

 

Vervolgtraject 
Nadat het coördinatiebesluit is genomen, zal het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerp- 

omgevingsvergunning tegelijk ter inzage worden gelegd. Het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerp-

omgevingsvergunning zijn nog niet gereed. Daar weer na zal het wijzigingsplan door het college 

vastgesteld moeten worden en de omgevingsvergunning worden verleend. 

 

Risico’s 
In dit stadium zijn er nog geen risico’s. Het vastgestelde wijzigingsplan / omgevingsvergunning kunnen 

t.z.t. juridisch worden aangevochten. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoerbaarheid. 

 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

- Verzoek Eriks Groenveld Agriproducten 

- Concept-ontwerpwijzigingsplan Eriks Groenveld Agriproducten Groenveldsdijk 38 Sint 

Maarten 

- Schetsontwerp voor omgevingsvergunning uitbreiding spoelhal 

 

 


