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Debat omgevingsvergunning en bestemmingsplan
Spoedzoekershotel Piet Ottstraat Schagen

Datum: 10 juni 2022

Geachte gemeenteraad,

Woensdag 16 juni bespreekt uw raad het ontwerpbestemmingsplan Piet Ottstraat Schagen t.b.v. de bouw van een
spoedzoekershotel.

Over dit plan is door ons een zienswijze ingediend. Deze zienswijze maakt deel uit van de nota van zienswijzen, die
wij 8 juni hebben ontvangen.

Uit deze nota maken wij op dat onze zienswijze niet leidt tot aanpassing van het plan. Dat is ook niet onze bedoeling
geweest. Wel hebben wij met onze zienswijze eventuele risico’s in kaart willen brengen om hier vooraf duidelijkheid
over te krijgen. Die duidelijkheid is er met het verschijnen van de ‘nota van zienswijzen’ niet.

De duidelijkheid vragen wij over compensatie voor het verlies van opbrengst van onze zonnepanelen en alternatieven
voor een door ons gebruikte straalverbinding voor onze zender op de Witte Paal.

Ook maken wij ons zorgen over schade en overlast tijdens de bouw. Ons pand is niet onderheid en in het pand staat
veel gevoelige (computer)apparatuur. Schade kan ontstaan bij trillingen door heiwerkzaamheden en doordat door
geluid van de bouwplaats tijdens de werkzaamheden wij onze radio- en TV studio niet kunnen gebruiken.

Wij vragen u om in het debat onze zienswijze mee te nemen. Rest ons te melden dat wij zeker niet tegen de realisatie
van het spoedzoekershotel zijn. Wij vragen u wel bij de uw overweging rekening te houden met onze belangen.

Hoogachtend

Ed van Oerle
Algemeen directeur
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