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MEENTE SCHAGEN 

ING 2 7 MRT2013 

A F D : G«mc 

Inzake Haarsma en Caar thu is /gem. Schagen 

Dossier 82370 /SA /SA I 

ZIENSWIJZE 

Geachte Raad, 

Namen cl iënten, de heer en mevrouw Haarsma-de Feijter, wonende te (1742 NM) 

Schagen aan de Grotewallerweg 18, de heer J. Gaarthuis en mevrouw I. Waiboer, 

wonende te (1742 NM) Schagen aan de Grotewallerweg 18a, dien ik hierbi j een 

zienswijze in op het "Ontwerpbestemmingsplan bedri jventerrein Witte Paal" van 4 

februari 2013, dat, bl i jkens de publicatie in de Staatscourant (bijlage), ter inzage 

is gelegd op donderdag 14 februar i 201 3. 

De achtertuin van cl iënten grenst aan het bedr i j fsverzamelgebouw gelegen aan 

het adres Witte Paal 129 (hierna te noemen: "het bedr i j fsverzamelgebouw"). 

Cliënten zi jn derhalve belanghebbende in de zin van art ikel 1:2 lid 1 j o 3:15 lid 1 

van de Algemene wet bestuursrecht. Hoewel het gebied Witte Paal is bestemd als 

bedr i jventerrein, word t het bedr i j fsverzamelgebouw, in str i jd met het vigerende 
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bestemmingsplan, tevens gebru ik t door hobbymat ige gebruikers. Cliënten ervaren 

geluidsoverlast van de bedr i j f s - en hobbymat ige gebruikers van het 

bedr i j fsverzamelgebouw. Doordat het bedr i j fsverzamelgebouw door de 

hobbymat ige gebruikers ju is t ook 's avonds en in het weekend word t gebruik t , 

ervaren cl iënten door lopend geluidsoverlast. Cliënten hebben op 4 augustus 2011 

en 30 maart 2012 een verzoek to t handhaving van het bestemmingsplan gedaan. 

Het college heeft het handhavingsverzoek van cl iënten bij besluit van 24 ju l i 201 2 

afgewezen. Cliënten zi jn tegen dit besluit in bezwaar gegaan. Inmiddels is op 1 2 

februar i 2013 een beslissing op bezwaar genomen, waarin het bezwaar van 

cl iënten ontvankel i jk en gegrond is verklaard en waarin is bepaald dat het besluit 

van 24 ju l i 201 2 herroepen wordt . 

Ten aanzien van het Ontwerpbestemmingsplan wensen cl iënten de volgende 

zienswijze in te dienen. 

Volgens de verbeelding die bij het bestemmingsplan hoort, is de bestemming van 

het bedr i j fsverzamelgebouw "Bedri jventerrein". De bedri j fsact ivi tei ten die zi jn 

genoemd in bij lage 1 "Staat van bedri jven" onder de categorieën 1, 2 en 3.1 zi jn 

toegestaan ter plaatse waar het bedr i j fsverzamelgebouw is gevestigd (artikel 4.1 

sub a, b en c van de planvoorschr i f ten). Het bedr i j fsverzamelgebouw valt derhalve 

binnen drie zones. Het bedr i j fsverzamelgebouw zelf heeft categorie 2 zoals bl i jk t 

uit bij lage 1 "Bedri jvenli jst" van de toe l icht ing. Dit betekent dat bedri jven uit de 

categorie 2 zich op grond van het voorgestelde plan zich ook zouden kunnen 

vestigen binnen de zone die bedoeld is voor bedri jven uit de categorie 1. Dit is in 

str i jd met de goede ruimtel i jke ordening. Voorts is het in het belang van de goede 

ruimtel i jke ordening wanneer de zone "bedri jven to t en met categorie 1" wordt 

opgeschoven zodanig dat het gehele bedr i j fsverzamelgebouw binnen de zone 

"bedri jven to t en met categorie 1" valt. 

Tevens staat in art ikel 4.1 van de planvoorschri f ten (pagina 15) dat in de 

bestemming de ui toefening van hobbymat ige activiteiten gel i jkwaardig is aan 

bedri j fsact iv i tei ten zoals die genoemd zi jn in bij lage 1 "Staat van bedri jven" onder 

de categorieën 1 en 2. Kenneli jk worden door de gemeenteraad aan het 

hobbymat ig gebruik derhalve geen bi jzondere eisen gesteld. Gezien de 

geluidsoverlast die cl iënten ervaren, is legalisatie van hobbymat ig gebruik in str i jd 

met de goede ru imtel i jke ordening. Indien de gemeenteraad het hobbymat ig 

gebruik wel legaliseert, dienen er in het belang van de goede ruimtel i jke ordening 

gebruiksregels opgenomen te worden. 

Met name dienen gebruiksregels opgenomen te worden met betrekking to t de 

t i jdst ippen waarop werkzaamheden uitgevoerd mogen worden, dat 
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werkzaamheden binnen de bedr i j fsuni t met de deur d icht ui tgevoerd dienen te 

worden en dat het niet is toegestaan om werkzaamheden op het buitenterrein uit 

te voeren. Nu de geluidsoverlast van cl iënten met name voor tkomt uit het feit dat 

bovengenoemde voorwaarden ten aanzien van het hobbymat ige gebruik 

ontbreken, vereist een goede ru imtel i jke ordening ju is t dat deze voorwaarden 

worden opgenomen in het defini t ieve bestemmingsplan en dat deze regels ook 

gehandhaafd worden. 

Voorts merken cl iënten op dat hobbymat ig gebruik niet gedefinieerd word t in het 

Ontwerpbestemmingsplan en verzoeken de gemeenteraad het hobbymat ig 

gebruik in het defini t ieve bestemmingsplan te def in iëren. 

Het is cl iënten gebleken dat werkzaamheden voornamel i jk op het bui tenterrein 

uitgevoerd worden dan wel dat werkzaamheden met de deur open ui tgevoerd 

worden zodat de geluidsoverlast voor cl iënten toeneemt. Nogmaals, cl iënten 

missen regels in het Ontwerpbestemmingsplan die het hobbymat ig gebruik 

regelen. Voorts zouden cl iënten graag zien dat alleen de opstal len bestemd 

worden voor bedr i j fsmat ig gebruik en dat word t bepaald dat het niet is toegestaan 

om op het bui tenterrein werkzaamheden uit te voeren. 

Op pagina 33 van de toel icht ing van het Ontwerpbestemmingsplan staat dat de 

Wet gelu idhinder bepaalt dat de geluidsbelast ing op gevels van woningen niet 

hoger mag zi jn dan een in de wet bepaalde norm van -mees ta l - 48 dB. Cliënten 

vermoeden dat de geluidsoverlast die zij ervaren, deze grens te boven gaat en 

verzoeken de gemeenteraad een gelu idsonderzoek uit te voeren en aan de hand 

van dat onderzoek nadere regels op te nemen. Dat onderzoek ontbreekt 

vooralsnog. De gemeenteraad heeft in dat kader in str i jd met de art ikelen 3:2, 3:4 

en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht gehandeld. 

Op pagina 34 van de toel icht ing van het Ontwerpbestemmingsplan staat dat 

bedri jven op grond van de Wet Mil ieubeheer verpl icht zi jn een mi l ieuvergunning 

(bedoeld word t kennel i jk een omgevingsvergunning voor mil ieu) te hebben en te 

voldoen aan de eisen van een AMvB (te weten het Act iv i te i tenbeslui t ) , waarbi j 

rekening gehouden dient te worden met de oml iggende bebouwing. Cliënten 

vragen zich af of de hobbymat ige gebruikers voldoen aan deze regels. 

Op pagina 34 en 35 van de toel icht ing van het Ontwerpbestemmingsplan staat dat 

rekening is gehouden met de wensel i jke afstanden van het bedri jventerrein to t de 

(burger)woningen aan de Grotewal lerweg. Hierbij zou de r ichtafstandenl i jst uit de 

publicatie 'Bedrijven en mi l ieuzoner ing ' van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten to t u i tgangspunt genomen z i jn , zodat hinder en schade aan mensen 
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binnen aanvaardbare normen gehouden worden. Het bedr i j fsverzamelgebouw van 

Witte Paal 129 behoort to t categorie 2 en volgens de r ichtafstandenl i jst dient er 

dan onder andere voor het aspect geluid een minimale afstand van 30 meter in 

acht genomen te worden. De woningen van cl iënten l iggen binnen deze 30 meter 

afstand. De genoemde afstanden zi jn echter r icht inggevend en met een goede 

mot iver ing mag hiervan afgeweken worden. Cliënten merken op dat in hun geval 

een goede mot iver ing ontbreekt . Bovendien stellen cl iënten zich op het s tandpunt , 

gezien de geluidsoverlast die zij ervaren, dat een afwi jk ing van de r ichtafstand van 

30 meter niet aan de orde is. 

Op pagina 35 van de toel icht ing van het Ontwerpbestemmingsplan staat dat de 

toegestane gelu idproduct ie van de bedri jven wordt geregeld in de 

mi l ieuvergunningen en AMvB-meld ingen. Cliënten vragen zich af hoe de 

gemeenteraad de gelu idproduct ie van de hobbymat ige gebruikers regelt? Voorts 

vermeldt het Ontwerpbestemmingplan dat de Mil ieudienst geen klachten bekend 

zi jn en wanneer zich wel klachten voordoen, de gemeente (te weten het college) 

handhavend optreedt. Cliënten hebben meerdere klachten ingediend in verband 

met de geluidsoverlast en bovendien hebben cl iënten, zoals hierboven reeds 

uiteen is gezet, bij brieven van 4 augustus 2011 en 30 maart 2012 een 

handhavingsverzoek ingediend. Echter, noch de Mil ieudienst noch het college 

heeft hier handhavend tegen opgetreden. 

Op pagina 47 en 48 van de toel icht ing van het Ontwerpbestemmingsplan staat dat 

detai lhandel ten aanzien van b rand - en explosiegevaarl i jke stof fen zich precies 

mogen vestigen rondom de woningen van de Grotewal lerweg. Cliënten vragen zich 

af of de gemeenteraad wel voldoende onderzoek heeft gedaan naar de vei l igheid 

van de omwonenden, ex art ikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht, en of de 

belangen van cl iënten ter zake voldoende zi jn afgewogen ex art ikel 3:4 van de 

Algemene wet bestuursrecht. 

Nu, anders dan de gemeenteraad in het Ontwerpbestemmingsplan stelt, het 

college niet handhaaft en in het voorgestelde plan geen gebruiksvoorwaarden 

worden gesteld, is het Ontwerpbestemmingsplan in str i jd met een goede 

ru imtel i jke ordening. Het belang van cl iënten bij een rustige woonomgev ing dient 

zwaarder te wegen dan het belang van de gebruikers van het bedr i jventerrein. 

Cliënten verzoeken de gemeenteraad bovenstaande opmerk ingen te verwerken in 

het definit ieve bestemmingsplan. 
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Teneinde er zeker van te zi jn dat deze brief u bereikt, zend ik deze zowel per 

gewone als per aangetekende post als per fax. 

Met vri 

S. Ala 

Bijlage: Staatscourant van 13 februari 2013. 



f STAATSCOURANT ~ 
" - - c -» - Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Ontwerpbestemmingsplan 
'Bedrijventerrein Witte Paal', gemeente 
Schagen 

I GEMEENTE 

S c h a g e n 

Burgemeester en wethouders van Schagen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) bekend dat gedurende zes weken, met ingang van donderdag 14 februari 2013 t/m 
woensdag 27 maart 2013, voor iedereen ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan "Bedrijventer
rein Witte Paal". 

Inhoud bestemmingsplan 

Het plangebied is gelegen ten zuidoosten van Schagen. Het plangebied wordt in het noorden 
begrensd door de Zuiderweg, in het westen door de spoorli jn Alkmaar-Den Helder, in het oosten door 
de provinciale weg N 241 en in het zuiden door de Muggenburgerweg en de Haringhuizerweg. 
Actualisatie van het bestemmingsplan is nodig om te voldoen aan de wettelijke actualisatieplicht. Die 
actualisatieplicht houdt in dat het bestemmingsplan binnen een periode van tien jaar na vaststelling 
telkens opnieuw moet worden vastgesteld. Het bestemmingsplan is een nieuwe planologisch-
juridische regeling en bestaat uit regels, een verbeelding (plankaart) en een toelichting. 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor eenieder op de volgende wijze ter inzage: 
- Digitaal via de landelijke website: www.ruimteli jkeplannen.nl/web-

roo?planidn=NL.IMRO.0441.BPWITTEPAAL2012-ON01. www.ruimteli jkeplannen.nl; 
- Digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.schagen.nl 
- Op papier bij het klantencontactcentrum van het gemeentehuis aan de Laan 19 te Schagen. 
Gedurende de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk (wat onze voorkeur heeft) of mondeling 
zienswijzen kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kunt u 
sturen naar de gemeenteraad, Postbus 8, 1740 AA Schagen. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0224 210400. De gemeenteraad neemt een 
besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan waarbij de raad de eventueel ingediende 
zienswijzen betrekt. 

Schagen, 73 februari 2013. 

Staatscourant 2013 nr. 3557 13 februari 2013 


