
 

 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Namens de fractie van Duurzaam Schagen stel ik graag antwoorden op onderstaande vragen op prijs. 
Aanleiding: 
De woonwijken naast en in de directe omgeving van de Westerweg (N245) aan de oostkant van de 
haven, ondervinden aanzienlijke geluidhinder van de zandoverslag  op het terrein waar eerder Stoel 
van Klaveren was gevestigd. Het nieuwe bedrijf Goderie van Vliet heeft de grijperkraan vervangen 
door een soort graafmachine, een Sennebogen 850, aangedreven door een dieselmotor. De kraan gaf 
geen overlast, maar deze nieuwe manier van overslag blijkt door geluid en trillingen zeer hinderlijk te 
zijn, dusdanig dat het verblijf buiten in de tuin uiterst onaangenaam is geworden, temeer daar de 
overslag vele uren van de dag en zelfs op zaterdag en bv Koningsdag doorgaat. 
Het woongenot van de bewoners aan de C.Bregmanstraat en een deel van het Noord is wezenlijk 
aangetast. Vandaar de volgende vragen: 
 
Is het permanent inzetten van deze graafmachine ter vervanging van de grijperkraan 
vergunningplichtig in gevolge de Omgevingswet of andere wet of regelgeving ? 
Nee, de bedrijfsactiviteiten van Zandhandel Goderie Van Vliet staan niet opgenomen in het Besluit 
omgevingsrecht als vergunningplichtige (milieu)activiteiten. Wel is een melding op grond van het 
Activiteitenbesluit (formeel: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) verplicht. Voor alle 
activiteiten van het bedrijf gelden de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit, daarbij geldt dat dit 
bedrijf is gelegen op industrieterrein Lagedijk. Dit is een gezoneerd industrieterrein, hetgeen wil 
zeggen dat alle bedrijven bij elkaar ook aan een geluidsnorm moeten voldoen.  
 
Zo ja, wanneer is daarvoor vergunning verleend en welke eisen zijn daarbij ten aanzien van 
geluidhinder gesteld? 
De melding is ontvangen op 28 mei 2018. Naar aanleiding van de melding en de daarbij ingediende 
geluidsrapporten is een zogenoemd maatwerkvoorschrift opgesteld. In dit maatwerkvoorschrift zijn 
een aantal meetpunten opgenomen en hieraan is een geluidseis gekoppeld. 
 
Wordt het aantal decibels gemeten? 
En zo ja, worden thans normen qua aantal decibels niet overschreden? 
De geluidszone (het industrieterrein) wordt met enige regelmaat gemeten. De ‘losse’ bedrijven niet.  Uit 
een recent geluidsrapport (Wematech, 18 maart 2019) blijkt dat de geluidsgrenswaarden uit het 
maatwerkvoorschrift niet overschreden worden. 
 
Zo neen, zou de graafmachine die inmiddels al ander half jaar wordt gebruikt niet als 
vergunningplichtig moeten worden aangemerkt? 
De vergunningplicht is gekoppeld aan de activiteiten van het bedrijf, niet aan de machines die worden 
gebruikt. Ten tijde van het indienen van de melding en opstellen van het geluidsrapport was de 
graafmachine al aanwezig en in gebruik (Sennebogen 850). Deze graafmachine voldoet aan de 
huidige staat van de techniek en is van een recent bouwjaar. 
 
Tenslotte, bent U met ons van mening dat het antwoord van de gebiedscoordinator, mevrouw 
Mintjens, dat het buurtcomité o.l.v. J. M. Boot eerst met het bedrijf zelf contact moet opnemen niet ter 
zake doende is, en afbreuk doet aan de beschermende taak van de overheid ten aanzien van haar 
burgers? 
 
Zowel het coalitieakkoord als het handhavingsbeleid zijn er op gericht dat burgers en bedrijven elkaar 

aanspreken op overlast. Dit kan immers – als het goede gesprek wordt gevoerd – leiden tot een beter 

begrip voor elkaar en tot betere afspraken tussen partijen, dan het strikt volgen van de normen. De 

gemeente of een instantie als Buurtbemiddeling kan hier een bemiddelende of faciliterende rol in 

spelen en de gemeente zou desgevraagd de afspraken kunnen vastleggen als (nieuwe) norm. Dit 

ontslaat de gemeente niet van de beginselplicht om tot handhaving over te gaan, indien in dit geval 

geluidsnormen worden overschreden.    

 

Zie u antwoord met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, Ron Verhoef, steunfractie lid Duurzaam Schagen 


