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Geachte heer Wang, 

 

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 13 maart 2019 over de verleende Omgevingsvergunning, 

kenmerk O-18-0473, voor de vestiging van een pallethandel aan de Weelweg 15 in Waarland 

informeer ik u als volgt: 

 

• Op 10 april 2016 is een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan ontvangen voor het 

adres Weelweg 15 in Waarland. Dit adres heeft een agrarische bestemming maar sinds 

langere tijd worden de agrarische bedrijfsgebouwen gebruikt voor stalling van 

campers/caravans en de opslag (legaal met een Omgevingsvergunning in 2012), reparatie 

en handel in pallets. De eigenaar van het perceel verzocht de gemeente Schagen het 

bestemmingsplan op zijn adres te wijzigen waarbij de agrarische gebouwen de bestemming 

'Bedrijf' zouden krijgen ter legalisering van de huidige werkzaamheden met betrekking tot de 

pallets. 

• Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 4 augustus 2016 gedurende 6 weken ter inzage 

gelegen voor zienswijzen. Gedurende de termijn van terinzagelegging van het 

ontwerpbestemmingsplan zijn 6 zienswijzen ontvangen. 

• Naar aanleiding van de zienswijzen zijn gesprekken gevoerd met de indieners om tot een 

oplossing te komen. Dit kostte de nodige tijd maar resulteerde in een verkleining van de 

bestemming ‘Bedrijf’, deze bestemming zou alleen op de bestaande bedrijfsgebouwen 

komen te liggen. De overige gronden op het perceel zouden de bestemming ‘Agrarisch met 

waarden’ behouden. Slechts de bestaande bebouwing zou een bouwvlak krijgen. In de 

regels voor de bestemming ‘Bedrijf’ werden de bedrijfsactiviteiten beperkt tot pallethandel, 

opslag en stalling. Op grond van de bovenstaande wijzigingen hebben 3 indieners van 

zienswijzen hun zienswijze ingetrokken. 

• Vanwege de tijd, die de gesprekken met de indieners van zienswijzen vergden, werd pas op 

19 juni 2017 het plan besproken in de toenmalige commissie Ruimte. Tijdens deze 

vergadering bleek dat omwonenden bezwaren hadden tegen het plan. Onduidelijk is tot op 

heden of daar ook de 3 indieners van zienswijzen bij aanwezig waren. Naar hun mening zou 

de wijziging van de bestemming van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’ zorgen voor veel extra verkeer, 

omdat binnen deze nieuwe bestemming de reparatiewerkzaamheden aan de pallets 

uitgebreid konden worden. Dit zou naar hun mening resulteren in verkeersonveiligheid op de 

Weelweg. Het plan is toen van de agenda voor de raad gehaald omdat de commissie 

Ruimte het plan niet rijp voor vaststelling vond, gezien de vele aanwezigen tijdens de 

commissievergadering die bezwaren tegen het plan hadden.. 

• Naar aanleiding van de bespreking in de commissie Ruimte op 19 juni 2017 zijn de regels van 

het plan aangevuld met de bepaling dat ten hoogste 500 m2 van het bedrijfsoppervlak 

gebruikt zou kunnen worden voor het repareren van pallets conform de huidige afmeting 

van de reparatieafdeling voor de pallets. Verder is het plan aangevuld met een 

verkeersonderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat, voor wat betreft de hoeveelheid aan het 

bedrijf gebonden verkeer, in de situatie van het palletbedrijf deze gelijkwaardig is aan de 
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situatie van het agrarisch bedrijf. Tevens blijkt, uit de geregistreerde ongevallen sinds 2007, 

dat er in de omgeving van het te legaliseren palletbedrijf slechts één ongeval met een 

vrachtwagen plaatsvond. Een vrachtwagen reed tegen een lichtmast, een eenzijdig 

ongeval zonder slachtoffers. 

• Bij de start van het palletbedrijf aan de Weelweg 15 waren er twee palletshandels gevestigd 

aan de Weelweg op de nrs. 15 en 30. Inmiddels is het palletbedrijf van de Weelweg 30 

verhuisd naar de Slootgaardweg 31a in Waarland en is een sloopvergunning voor het 

bedrijfspand aan de Weelweg 30 in Waarland verleend in december 2018. 

• Op 11 september 2018 is het aangepaste bestemmingsplan besproken in de vergadering 

van B&W. Uitkomst van dit overleg was dat het plan ter vaststelling aan de raad kon worden 

gezonden. De geplande vaststellingsdatum was 6 november 2018, bijgaand treft u de 

bestanden van het bestemmingsplan aan zoals dat ter vaststelling aan de gemeenteraad 

zou worden aangeboden. 

• Na de vergadering van B&W bereikten mij signalen dat de omwonenden zich toch zorgen 

maakten over de verkeersbewegingen van en naar het palletbedrijf. 

• Op grond van deze signalen heb ik getracht te bemiddelen tussen het palletbedrijf en de 

omwonenden. Doel van deze bemiddeling was om de zorgen van de buren zoveel mogelijk 

weg te nemen en toch het palletbedrijf in zijn huidige omvang te kunnen legaliseren; van 

uitbreiding van het palletbedrijf of intensivering van de werkzaamheden kon geen sprake 

zijn. 

• Op 2 oktober 2018 vond een gesprek plaats bij en met het palletbedrijf met omwonenden in 

mijn aanwezigheid. Hierbij was geen ambtelijke ondersteuning aanwezig en er is geen 

verslag van het gesprek gemaakt. Tijdens dit gesprek werd besproken dat het aantal 

vrachtwagens beperkt zou worden tot gemiddeld 20 en maximaal 25 per week. De 

aanwezigen konden instemmen met een omgevingsvergunning ter legalisering van de 

pallethandel onder deze voorwaarden. 

• Op 25 oktober 2018 voerde ik een tweede gesprek met omwonenden en het palletbedrijf, 

ditmaal bij mij thuis in verband met de oppas op mijn kinderen. Hierbij was geen ambtelijke 

ondersteuning aanwezig en er is geen verslag van het gesprek gemaakt. Tijdens dit gesprek 

bleek dat de vervoersbewegingen niet 20 tot maximaal 25 per week zijn maar 30 tot 

maximaal 35 per week. De pallethandel gaf aan dat in de aantallen die op 2 oktober 2018 

genoemd werden, de vervoersbewegingen van de eigen vrachtwagen niet waren 

meegeteld. Verder is tijdens dit gesprek de positie van de hypotheekverstrekker naar voren 

gekomen. Omdat de fam. Smit minder financieringsmogelijkheden zou hebben bij omzetting 

naar een industriebestemming specifiek voor pallethandel en gedeeltelijk palletreparatie is 

daarvan afgezien. Verzoek aan de omgeving was om akkoord te gaan met een 

omgevingsvergunning waarbij de agrarische bestemming in stand blijft en de pallathandel 

met gedeeltelijk palletreparatie wordt gelegaliseerd. In het gesprek reageerde de buurt 

positief op het idee dat de bestemming agrarisch zou blijven met deze mogelijkheid. Verder 

is in het gesprek uitgesproken dat alle partijen willen werken naar verplaatsing van het bedrijf 

van de fam. Smit naar het mogelijke nieuwe industrieterrein in Waarland naast de Wurft. Het 

gesprek werd naar mijn mening op een positieve manier afgesloten. Het palletbedrijf zou 

een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. 

• Op 5 november 2018 ontving u een raadsinformatie memo waarin de stand van zaken rond 

het bestemmingsplan Weelweg 15 in Waarland aan u werd toegelicht. In deze memo werd 

aangegeven dat de eigenaar van het palletbedrijf een omgevingsvergunning zou 

aanvragen voor het gebruik van de bedrijfsgebouwen voor pallethandel en -reparatie. De 

vergunning zou het bestaande gebruik legaliseren maar de bestemming niet wijzigen, die 

zou ‘Agrarisch met waarden’ blijven. Voor de omwonenden was het belangrijk dat aan een 

omgevingsvergunning voor het gebruik van de agrarische gebouwen voorwaarden zouden 

worden verbonden ten aanzien van het aantal vrachtwagens dat wekelijks van en naar het 

palletbedrijf gaat. 

• Op 7 november 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de 

legalisering van de pallethandel. Ter onderbouwing van de aanvraag werden stukken 

aangeleverd, die gebaseerd zijn op de eerder aangeleverde stukken voor het 
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bestemmingsplan. Aangezien deze documenten geschreven waren voor een 

bestemmingsplan zijn deze aangepast en op 17 januari 2019 ingediend. Er is onder andere 

een begeleidend schrijven (oplegnotitie) bijgevoegd omtrent de omgevingsvergunning. In 

de ruimtelijke onderbouwing is het aspect ‘verkeer’ aangevuld met onder meer  de 

voorwaarden over de verkeersintensiteit die besproken zijn. 

In het aangeleverde verkeersonderzoek zijn ook bepaalde aspecten verduidelijkt. Zo zijn 

sommige tabellen eenduidiger gemaakt om de oude en nieuwe situatie beter te kunnen 

vergelijken. Ook zijn de vervoersbewegingen van de eigen vrachtwagen van het 

palletbedrijf in de tabellen gezet. 

• Op 21 januari 2019 vond, op verzoek van een aantal omwonenden, een gesprek plaats. 

Ditmaal op het gemeentehuis in aanwezigheid van twee ambtenaren. Daar werd mij 

duidelijk dat de omwonenden toch niet tevreden waren over de afspraak dat het 

palletbedrijf een aanvraag voor een omgevingsvergunning ter legalisering van het bedrijf 

heeft ingediend met de daarbij gestelde voorwaarden voor de vrachtverkeer van 

gemiddeld 30 voertuigen met een maximum van 35 per week. De verandering van 20/25 

naar 30/35 was in hun ogen niet goed getoetst en niet in lijn met het verkeersonderzoek. De 

gemeente had hier niet op de uitspraken van de fam. Smit mogen vertrouwen. 

De bewoners gaven aan dat zij geen vertrouwen hadden in de afspraken die zijn gemaakt 

met de eigenaar van het palletbedrijf. Naar hun mening zou er toch uitbreiding van de 

werkzaamheden plaats kunnen vinden. Dit is echter uitgesloten omdat op basis van de 

aanvraag omgevingsvergunning en het besluit waarbij de voorwaarden zijn opgenomen 

een uitbreiding van de werkzaamheden onmogelijk maakt. Tijdens dit gesprek heb ik 

aangegeven dat er een besluit omtrent de vergunningaanvraag zou moeten komen, 

waarbij alle belangen zouden worden afgewogen zowel die van de bewoners als die van 

de eigenaar van het palletbedrijf. Gezien de uiteen liggende belangen was het niet te 

verwachten dat dit besluit iedereen gelukkig zou maken. 

• Op grond van de ingediende stukken is op 15 februari 2019 met een reguliere procedure 

(kruimelafwijking) een omgevingsvergunning verleend voor de vestiging van een 

palletbedrijf aan de Weelweg 15 in Waarland.  

Aan deze vergunning werden een aantal handhaafbare voorwaarden verbonden, zie 

bijgaand exemplaar van de omgevingsvergunning.  

• Op 21 februari en 28 februari 2019 zijn twee bezwaren tegen de verleende vergunning 

ontvangen. 

• Op 12 maart 2019 waren er vier insprekers bij de oordeelsvormende vergadering: 3 

omwonenden en de zoon van de eigenaar van het palletbedrijf. 

Tijdens deze vergadering werd een pakket bezwaren overhandigd aan de griffier. Er zijn op 

dit moment 70 bezwaren geregistreerd. 

De omwonenden vrezen nog steeds voor toename van het verkeer op de relatief smalle 

wegen in de omgeving en daardoor overlast en verkeersonveiligheid. 

• Op 12 maart 2018 ontvingen wij een schrijven van zeven bewoners aan de 

Beemsterboerweg en de Weelweg in Waarland, in de directe nabijheid van het palletbedrijf. 

Zij geven aan dat zij verbaasd/teleurgesteld/geschrokken zijn over de manier waarop de 

bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de pallethandel zijn opgesteld en 

ingediend. Zij geven aan dat in de wijde omgeving van de Weelweg 15 in Waarland huis-

aan-huis een standaard bezwaarschrift ter ondertekening door de brievenbus is gegooid. 

Zij geven aan het bezwaarschrift niet te kunnen en willen ondertekenen omdat: 

-  De eigenaar van het palletbedrijf en zijn gezinsleden geheel worden buitengesloten als 

het gaat om het bespreekbaar maken van de bezwaren en de bezorgdheid en het initiatief 

tot het indienen van het bezwaarschrift; 

-  De vrachtwagenbeweging naar de pallethandel op de Weelweg 15 zeer eenzijdig 

wordt benoemd als oorzaak voor: onveilige verkeerssituaties, geluidsoverlast, trillingen, stuk 

rijden van bermen, etc. In een omgeving met veel (groot) landbouwverkeer, 

bouwactiviteiten en te hard rijdende personenauto’s. 
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Ik hoop en verwacht dat u op grond van het bovenstaande en de bijgesloten stukken met mij tot 

de conclusie komt dat een weloverwogen besluit is genomen tot verlening van de 

omgevingsvergunning voor de legalisering van een pallethandel aan de Weelweg 15 in 

Waarland. 

 

Aan de bezwaren van de bewoners is gedeeltelijk tegemoet gekomen doordat: 

- Alleen de bestaande gebouwen opslag, handel en reparatie van pallets mag plaatsvinden; 

- In de bedrijfsgebouwen maximaal 500 m2 gebruikt mag worden voor de reparatie van 

pallets (conform het huidige gebruik); 

- Het aantal voertuigen met betrekking tot het vrachtverkeer van en naar het bedrijf is 

vastgelegd met een gemiddelde en maximum aantal per week. Ook al is dit meer dan 

omwonenden gewenst hadden. Hierop zal worden gehandhaafd door middel van het 

opvragen van de vrachtbrieven. 

 

Zoals ik u tijdens de oordeelvormende vergadering al aangaf: dit is geen ideale situatie, maar in 

het voorliggende geval het best haalbare gezien de belangen van het bedrijf en de 

omwonenden. 

 

Tenslotte 

De bezwaartermijn van de omgevingsvergunning is nog niet verstreken, er kunnen nog bezwaren 

worden ingediend. De bezwaarmakers, die ontvankelijk zijn,  zullen een uitnodiging krijgen voor 

de hoorcommissie. De hoorcommissie brengt vervolgens een advies uit aan B&W. B&W zullen 

vervolgens een beslissing op bezwaar nemen. 

 


