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DATUM  28 november 2016 

AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Vaststellen bestemmingsplan Spierdijk-Spierdijkerweg 97 

PORTEFEUILLEHOUDER  K. Knijn 

PROGRAMMA / 

BELEIDSVELD 

 Wonen & Ondernemen/Omgevingstaken 

ZAAKNUMMER  ZK16001792 

INLEIDING  Voor de vestiging van loonbedrijf Blankendaal op het perceel Spierdijkerweg 97 en 

achterliggende gronden is het ontwerpbestemmingsplan ‘Spierdijk-Spierdijkerweg 97’ 
opgesteld. Dit bestemmingsplan heeft van 11 juli t/m 21 augustus ter inzage gelegen. 

Binnen deze termijn is een zienswijze door een buurtbewoner ingediend. Deze zienswijze is 

samengevat en beantwoord in de Reactienota zienswijze bestemmingsplan Spierdijk-

Spierdijkerweg 97. Met inachtneming van deze zienswijze wordt het bestemmingsplan nu 

ter (gewijzigde) vaststelling aangeboden. 

KADER  Omgevingsrecht 

VOORSTEL  Wij stellen u voor: 

1. De Reactienota zienswijze bestemmingsplan Spierdijk-Spierdijkerweg 97, met de 

twee daarin voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de verbeelding en 

bestemmingsplantoelichting, vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan Spierdijk-Spierdijkerweg 97 met identificatienummer  

NL.IMRO.1598.BPLGSpierdijkerw97-va01 gewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

ONDERBOUWING  Aanleiding 

Loonbedrijf Blankendaal is vanwege de realisatie van de Westfrisiaweg uitgekocht door de 

provincie en moet vanuit Obdam verplaatst worden. Dit bedrijf wil zich graag vestigen op 

het perceel Spierdijkerweg 97 en achterliggende gronden. Momenteel heeft deze locatie, in 

het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied, een agrarische bestemming (met 

bouwvlak). 

Om de vestiging van het loonbedrijf hier mogelijk te maken en juridisch-planologisch te 

regelen, is het ontwerpbestemmingsplan ‘Spierdijk-Spierdijkerweg 97’ opgesteld. Met het 

nieuwe bestemmingsplan krijgen de gronden de bestemming ‘Bedrijf-agrarisch hulpbedrijf’. 
Hierdoor kunnen de betreffende gronden worden ingericht als bedrijfslocatie, waarbij de 

bestaande bedrijfsactiviteiten van het bedrijf worden ingepast. Het gaat hierbij om een 

loon- en aannemersbedrijf en in combinatie daarmee/ondergeschikt daaraan een 

grondbank en agrarisch handelsbedrijf.  
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Procedure / zienswijze 

Over het voorontwerp van het bestemmingsplan is overleg gevoerd met de provincie en het 

hoogheemraadschap. Met name naar de landschappelijke inpassing is zorgvuldig gekeken. 

Vervolgens is het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Dit ontwerp heeft 

ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening van 11 juli t/m 21 augustus (6 weken) 

ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is een zienswijze ingediend door Achmea 

Rechtsbijstand (namens de heer Dignum, wonende op Spierdijkerweg 99). Deze zienswijze 

heeft vooral betrekking op de milieu- en hinderaspecten rondom de vestiging van het 

bedrijf. De zienswijze is samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien in de 

concept Reactienota zienswijze bestemmingsplan Spierdijk-Spierdijkerweg 97.  

Op 7 november 2016 is een hoorzitting gehouden om reclamant in de gelegenheid te 

stellen zijn zienswijze nader toe te lichten. Reclamant heeft geen gebruik gemaakt van de 

geboden gelegenheid. Voor het overige was er ook geen aanleiding om de reactienota aan 

te passen. 

 

Wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt een tweetal wijzigingen in het bestemmingsplan 

voorgesteld. Deze wijzigingen zijn in de conclusie van de Reactienota opgenomen en 

hebben betrekking op de verbeelding en toelichting van het bestemmingsplan. 

 

Functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf-grondbank’ op de verbeelding 

De aanduiding voor de grondbank is in het ontwerpbestemmingsplan gekoppeld aan het 

gehele bestemmingsvlak. Aangezien de grondbank een ondergeschikt onderdeel vormt van 

het bedrijf en alleen de achterzijde/zuidwestzijde van het terrein voor de opslag van grond 

(in gescheiden partijen) wordt gebruikt/ingericht, wordt voorgesteld om alleen deze 

gronden als grondbank aan te duiden. 

 

Paragraaf 4.4 (Bedrijven en Milieuzonering) van de toelichting 

Aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord (RUD) is advies gevraagd over de 

onderdelen milieuzonering en geluid. Naar aanleiding van dit advies is een Onderzoek 

Inrichtingsgeluid uitgevoerd ter beoordeling van het woon- en leefklimaat ter plaatse van 

de omliggende woningen. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling mogelijk is binnen de normen 

voor een aanvaardbaar akoestisch leefklimaat.  

Zowel het onderzoek als ook het advies van de RUD worden als bijlagen aan het 

bestemmingsplan toegevoegd. De betreffende paragraaf 4.4 in de toelichting wordt aan de 

hand van het advies en de resultaten aangepast/aangevuld. 

FINANCIEN  Omdat er sprake is van een ‘bouwplan’ in de zin van de Grondexploitatiewet, is met de 

initiatiefnemer een overeenkomst gesloten, waarin het kostenverhaal en planschade zijn 

geregeld. Hierdoor is de vaststelling van een exploitatieplan niet nodig. 

RISICO  Instellen van beroep bij de Raad van State. 
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Datum college: 18 oktober 2016 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

COMMUNICATIE  Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke en 

verplichte wijze gepubliceerd in het Koggennieuws, op de gemeentelijke website en in de 

Staatscourant. Indiener van de zienswijze wordt geïnformeerd over wat er met de 

zienswijze is gedaan en of het bestemmingsplan naar aanleiding daarvan is aangepast. 

VERVOLG  Wanneer het bestemmingsplan door uw raad is vastgesteld, wordt het opnieuw 6 weken 

ter inzage gelegd. Tijdens deze periode van ter inzage legging kan beroep worden 

ingesteld door belanghebbenden die ook hun zienswijzen kenbaar gemaakt hebben. 


