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Gemeente Schagen 
College van B&W 
Gemeenteraad 
Postbus 8 

Zeer geachte gemeente Schagen, » —. M — 

Wij bewoners van Julianadorp Zuid grenzend aan de Callantsogervaart tegenover het garagebedrijf 
Schaap maken bezwaar tegen het voornemen van uw gemeente de gronden liggende tussen de 
Langevliet en dit garagebedrijf een bedrijfsbestemming te geven met het doel hier autowasboxen te 
realiseren. 

Wij bewoners hebben allen in meer of mindere mate overlast en de hinder van de activiteiten bij en 
rondom het garagebedrijf, maar hebben deze tot nu toe geaccepteerd. Wij verwachten met de 
komst van autowasboxen dat deze hinder verder zal toenemen. Ook zal het omgevingsaanzien nog 
minder fraai worden. Wij zijn de mening toegedaan dat deze bedrijfsactiviteiten niet thuishoren aan 
de rand van een woonwijk. 

De bestemmingswijziging van de gronden liggende aan de Callantsogervaart is ons inziens ook in 
strijd met de provinciale regels, die uitbreiding van niet-agrarische bedrijven in het landelijk gebied 
verbieden. Daarnaast is de bestemmingswijziging van de gronden in tegenspraak met het 
gemeentelijke en regionale planologisch beleid. Volgens deze regels behoren dergelijke functies te 
worden geclusterd op daarvoor aangewezen bedrijfsterreinen en behoren deze activiteiten niet thuis 
aan de rand van het landelijk en stedelijk gebied. 

Bovendien gaat van het geven van een bedrijfsbestemming aan de gronden het signaal uit richting 
andere niet-agrarische bedrijven dat zij in de toekomst ook mogelijk in aanmerking komen hun 
positie in het buitengebied te versterken. In elk geval wordt het voor de gemeente Schagen, na het 
toestaan van deze bestemmingswijziging, moeilijker nieuw uitbreidingen van bedrijfsterreinen hier in 
het landelijk gebied te weigeren. 

Wij begrijpen de wens van het garagebedrijf Schaap haar bedrijfsactiviteiten uit te breiden en vragen 
de gemeente Schagen dan ook om samen met het garagebedrijf voor de lange termijn een oplossing 
te vinden voor de toekomst. Maar zoals gezegd achten wij het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten aan 
de rand van Julianadorp Zuid pal tegenover onze woningen zeer ongewenst. 

Wij verzoeken de gemeente Schagen dan ook het amendement van de gemeenteraad van 17 
december 2013, te heroverwegen. Wij vragen de gemeente dringend het wijzigen van de 
bestemming (door ruil van de bestemming met een ander perceel) van de gronden liggende tussen 
de Langevliet en het garagebedrijf in bedrijfsbestemming niet door te voeren. 
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Pas eind maart hebben wij bij toeval kennis genomen van het voornemen van uw gemeente de 
bestemming woningen, tuinen en erf op de gronden liggende tussen de Langevliet en het 
garagebedrijf om te zetten in bedrijfsbestemming. Gebruikelijk is dat de gemeente direct -
omwonenden informeert. Dit is niet gedaan. Wij wonen in de gemeente Den Helder en publicaties 
van de Gemeente Schagen komen niet in de bladen, die hier worden verspreid. 

Tenslotte wijzen wij u erop dat de met uw voornemen wij ongewild en zonder overleg een nieuw 
bedrijventerrein pal tegenover onze woningen krijgen. De afstand tussen het nieuwe 
bedrijventerrein en de woonwijk bedraagt circa 60 meter en wordt slechts gescheiden door de 
Callantsogervaart. Wij kunnen niet uitsluiten dat wij hierdoor planschade oplopen en maken dit nu al 
kenbaar bij uw gemeente. 
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