
 

 

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 

“Brede school te Burgerbrug”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schagen, juni 2013 



Aanleiding 

Het ontwerp bestemmingsplan voor het oprichten van een brede school  in Burgerbrug heeft met 

ingang van 14 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende voornoemde periode 

zijn een tweetal zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan betreft het mogelijk maken van een 

brede school op de locatie van het huidige sportterrein in Burgerbrug. In samenhang met deze 

ontwikkeling worden tevens 6 woonkavels mogelijk gemaakt.  

Gedurende voornoemde periode zijn een tweetal schriftelijke zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn 

samengevat en voorzien van een beantwoording waarbij de gemeentelijke reactie op de zienswijze 

cursief is weergegeven. Onder de inhoudelijke reactie op de zienswijze staat aangegeven wat de 

conclusie is van de beantwoording op de zienswijze. Van de zienswijze ligt een kopie ter inzage, 

gelijktijdig met de ter inzage legging van het vastgestelde bestemmingsplan. 

Zienswijzen 

Onderstaand een korte samenvatting van de inhoud van de zienswijzen. 

 

Samenvatting inhoud zienswijze 1  

1. Indiener vreest voor gevaarlijke verkeerssituaties t.h.v. de aansluiting Meester Bollplein/Grote Sloot 

wanneer het aantal verkeersdeelnemers toeneemt. 

2. De in het plan opgenomen groenstrook is in slechte staat. Indiener verzoekt om nieuwe aanplant 

toe te passen. 

3. Is er een mogelijkheid om de gymzaal aan te passen aan het uiterlijk van de school? 

4. Reeds nu is er met regelmaat sprake van overlast door hangjongeren. Indiener vreest dat de 

overlast verergert als er eenmaal een school met plein staat. Indiener verzoekt om maatregelen ter 

vergroting van de sociale controle, zoals voldoende verlichting. 

 

Beoordeling zienswijze 1 

1. Het aantal verkeersbewegingen zal door de komst van de school toenemen. Er zijn circa 48 

kinderen en 3 leerkrachten op de school. Ervan uitgaande dat de helft van de kinderen op de fiets 

komt, dan komen er 24 met de auto. Als er gemiddeld 2 kinderen per auto gebracht worden, 

komen er dus ongeveer 12 auto's om de kinderen te brengen en te halen. Er vanuit gaande dat 

de helft van deze kinderen tussen de middag een broodje eten op school, komen er tussen de 

middag 6 auto's voor het brengen en halen. Voor vrijstaande woningen geldt dat de norm voor 

het aantal  verkeersbewegingen per etmaal  per woning 8 verkeerbewegingen betreft.  Gelet op 

de beperkte verwachte verkeersstroom, alsmede het feit dat dit bestemmingsverkeer betreft 

waarbij de verkeersdeelnemers zich bewust zijn van de groep kwetsbare verkeersdeelnemers die 

van dezelfde weg gebruik maakt, voorzien wij op voorhand geen problemen.  In paragraaf 5.1 

van de toelichting staat qua verkeersintensiteit beschreven:  ‘Door de nieuwe school en de twee 

woningen zal de verkeersintensiteit op de Groote Sloot-westzijde toenemen. Op basis van normen 

van de CROW kan deze toename worden berekend op circa 81 motorvoertuigen per etmaal voor 

de geprojecteerde school en woningbouw. De capaciteit van de wegen in de omgeving is 

voldoende om dit extra verkeer te verwerken’.  Echter, wanneer de situatie daarom vraagt zal 

worden beoordeeld of en welke aanvullende maatregelen moeten worden getroffen ter 

verbetering van de verkeersveiligheid. 

2. Het bestemmingsplan regelt de functies van de grond binnen het plangebied op hoofdlijnen in de 

zin dat is aangegeven welk gebruik en welke bouwrechten aan het gebied zijn toegekend. In het 

geval van de groenstrook wordt niet aangegeven op welke wijze en met welke soorten de 

groenstrook moet worden ingeplant, dit betreft de feitelijke inrichting. Los van het bestemmingsplan 

zal de groenstrook, indien deze  van onvoldoende kwaliteit is, opnieuw worden ingeplant.  

3. De gymzaal maakt geen onderdeel van het opgestelde bestemmingsplan voor de brede school. In 

het projectbudget is daarom niet voorzien in het opknappen van de gymzaal. 

4. Eventuele problemen met/door hangjongeren worden niet geregeld in het bestemmingsplan.  

Aanpak van dergelijke problematiek vindt plaats langs andere kanalen, zoals de Algemene 

Plaatselijke Verordening en politie en Justitie.    

 

 



Samenvatting inhoud zienswijze 2 

1. Indiener heeft een melkveehouderij en voorziet belemmeringen voor zijn bedrijfsvoering t.g.v. de 

bouw van de brede school. 

Beoordeling zienswijze 2 

1. Bedrijven en milieuzonering 

De richtafstand voor veehouderijen (SBI-2008 0141, 0142, fokken en houden van rundvee bedraagt 

maximaal 100 meter (aspect geur). De nieuwe school en het bedrijf zijn gesitueerd in ‘gemengd 

gebied’. Bij de toetsing van de richtafstanden kan in dat geval worden uitgegaan van één stap 

lagere milieucategorie. De richtafstand wordt hiermee verlaagd tot 50 meter. 

De afstand van de mestplaat en de stallen tot de nieuwe school/nieuwe woningen bedraagt 

minimaal 100 meter. Geconcludeerd kan worden dat ruim aan de richtafstand van 50 meter wordt 

voldaan.  

Bovendien wordt in paragraaf 5.2. van het ontwerp bestemmingsplan ingegaan op de afstand 

tussen de school en de melkveehouderij. Als grootste afstand is in de tabel 100 meter genoemd. 

Voor melkrundvee geldt conform de Wet geurhinder en veehouder (Wgv) een vaste afstand van  

100 meter binnen de bebouwde kom. Aan deze afstand wordt voldaan. 

Voor een correcte onderbouwing van een voldoende afstand tussen de school en het bedrijf voor 

wat betreft geur als gevolg van ammoniak is als aanvulling op het eerdere advies van de 

Milieudienst (januari 2013) een zogenaamde V-stacks berekening uitgevoerd (zie bijlage). 

Uit deze berekening is met betrekking tot het houden van varkens, kippen en schapen gebleken dat 

ruimschoots wordt voldaan aan de norm van 2,0 odourunits/jr op de nieuw te bouwen school 

conform de Wet geurhinder en veehouderij.  

Dit leidt tot de conclusie dat het aspect geurhinder de realisatie van de school op het betreffende 

perceel en de bedrijfsvoering van het bedrijf niet in de weg staat. 

 

 


