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Geachte College, portefeuillehouder, 

 

Graag zou ik vragen willen stellen met betrekking tot de  

Meubel en interieur spuiterij Kouwenberg B.V. Gevestigd te Huisweid 4 Warmenhuizen 

Deze verfspuiterij is sinds enige tijd gevestigd op het bedrijventerrein Huisweid. Het pand waar 

voorheen een kringloopwinkel gevestigd was. 

De bewoners van het bedrijventerrein en de naastgelegen buurt hebben op werkdagen last van de 

lucht die de spuiterij uitstoot. Het RUD heeft een advies rapport uitgebracht en gezegd dat de pijpen 

verhoogd moeten worden hierdoor is alleen maar het bewoonde gebied wat last heeft van de 

verflucht uitgebreid. 

 

Hierbij verzoeken wij u de volgende schriftelijke vragen te beantwoorden 

 

1. Klopt het dat bedrijventerrein Huisweid een categorie 2 milieu normering heeft? 

 

Op het perceel De Huisweid 4 geldt het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen”. In dit 

bestemmingsplan, dat voor 9 bedrijventerreinen geldt, is voor diverse gebieden een 

aanduiding gegeven, die bepalend is voor de milieucategorie van het bedrijf dat ter plaatse 

mag worden gevestigd. Voor dit perceel is bepaald dat bedrijven tot en met categorie 2 zijn 

toegestaan. Categorie 2 verwijst naar de in de bij het bestemmingsplan gevoegde 

bedrijvenlijst.   

 

2. Zo ja: Hoe is het mogelijk dat een verfspuiterij met een milieuklasse drie normering zich 

vestigt op een milieuklasse twee bedrijventerrein? 

 

De bedrijfsvoering van de meubel- en interieurspuiterij komt niet voor in de bedrijvenlijst (de 

lijst van bedrijfsactiviteiten met bijbehorende milieucategorie) die als bijlage aan het 

bestemmingsplan is toegevoegd. Ook de VNG publicatie kent deze dergelijke specifieke 

bedrijfsvoering niet. Er kan dan ook niet zonder meer worden gesteld dat er sprake is van een 

bedrijfscategorie 3. 

 

3. Is het juist dat dit bedrijf is op deze plek is gevestigd zonder vergunning, waarom wordt dit 

gedoogd? Slecht gedrag zou volgens ons coalitieprogramma niet worden beloond. 

 



Het bedrijf heeft tijdig een melding gedaan bij de RUD. De bedrijfsactiviteiten van de meubel- 

en interieurspuiterij komen echter niet voor in de lijst van bedrijfsactiviteiten, behorende bij 

het bestemmingsplan. Om die reden is het gebruik, los van de vraag of de activiteiten in 

categorie 2 of categorie 3 vallen, in strijd met het bestemmingsplan. De vraag of de 

bedrijfsvoering in categorie 2 of 3 valt, zou wel relevant kunnen zijn bij de afweging om een 

omgevingsvergunning te verlenen; waarbij in beide gevallen sprake dient te zijn van een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  Nu het bedrijf  niet over een omgevingsvergunning 

beschikt op grond waarvan het bedrijf zich in strijd met het bestemmingsplan heeft kunnen 

vestigen, is sprake van een overtreding.  

In beginsel heeft de gemeente de verplichting tot handhavend op te treden. Voordat wij over 

kunnen gaan tot handhavend optreden, dient onderzocht te worden of de overtreding alsnog 

gelegaliseerd kan worden. Dat kan door een omgevingsvergunning te verlenen die de 

afwijking van het bestemmingsplan toestaat. Wanneer blijkt dat een vergunning niet 

verleend kan worden , zal er handhavend worden opgetreden. De uitkomsten van het 

legalisatie onderzoek verwachten wij  binnenkort.  

4. Er zijn meerdere meldingen van bewoners binnen gekomen die last ondervinden van de 

constante penetrante verflucht die buiten hangt, worden deze meldingen meegenomen in 

de afweging om dit bedrijf een vergunning te verlenen? 

 

Bij de afweging om de omgevingsvergunning te verlenen zullen alle belangen en dus ook alle 

mogelijke vormen van overlast, of die nu veroorzaakt wordt door geur, licht, geluid of 

parkeren, worden afgewogen. Er zal moeten worden aangetoond dat er een aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat is. 

 

5. Door deze constante blootstelling van bewoners aan deze lucht, tegen welke 

gezondheidsrisico’s kunnen zij aanlopen? 

 

Het bedrijf werkt met verf, die chemische stoffen bevat en met aceton. Over het algemeen is 

het zo dat er geen sprake is van gas of nevel die schadelijk is. De concentraties zijn in de 

omgeving van het bedrijf al dusdanig verdund dat het alleen de geur is die irriteert. Alleen 

vuurvaste keramische vezels (aceton) worden beschouwd als kankerverwekkend. Daarvan is 

geen sprake.  

 

6. Als ik nalees wordt er geacht tussen activiteiten in categorie 3,  de gevel van de naastgelegen 

woning circa 30 meter afstand behoord te zitten. Er zit tussen het bedrijf en de naastgelegen 

woning circa 8 meter. Bent u ook van mening dat dit lang niet bij de gestelde 30 meter komt? 

 

De afstand tot de woning op De Huisweid 2 is inderdaad aanzienlijk minder dan 30 meter. 

 

Met vriendelijke groet, 

Fractie CDA Schagen 

Puck de Nijs  

S.M. Lensink, fractievoorzitter  


