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NIEUWE STEEN 2B 401    POSTBUS 2095  1620 EB HOORN    T 0229 28 46 40 F 0229 28 46 60    WWW.MDWF.NL 

 

 

 

 

 

 

 

Aan: 

Gemeente Medemblik 

RMT-Ro-RO  

t.a.v. S. Veldhuis 

   

 

Van: de heer H. Neuvel DIVnr: MD12.05876 

Doorkiesnummer:  0229-284641 
DIVnr. Opdrachtformulier: 

 MD12.05694 

E-mail: h.neuvel@mdwf.nl Opdrachtnr: MED-2012-0156 

Onderwerp: 

Beoordeling voorontwerp bestemmingsplan 

Dorpskernen Medemblik I 2012 

 

Z-11-03697 

Powerformsnr:       

Datum ingekomen: 20 augustus 2012  

Datum advies: 31 augustus 2012 
Paraaf 

afdelingshoofd:  
 

 

1. Inleiding 

Door Croonen Adviseurs is het bestemmingsplan Dorpskernen Medemblik I 2012 opgesteld. 

 

In het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt het voorontwerp van het 

bestemmingsplan ter inzage. 

Gevraagd wordt om de milieuaspecten te beoordelen. Onderstaand volgt per onder een advies. 

De paragraaf Flora en Fauna is niet beoordeeld. 

 

Bij de totstandkoming van ons advies hebben wij de volgende stukken betrokken: 

- voorontwerp bestemmingsplan Dorpskernen Medemblik I 2012 d.d. juni 2012, identificatienummer 

NL.IMRO.0420.BPDorpskernenI-vo01. 

 

2. Advies 

 

2.4.3 Agrarische percelen 

Opgenomen tekst is akkoord. 

 

4.1.Bodem 

De opgenomen tekst is akkoord.  

Advies 
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4.2 Geluid 

Opgenomen tekst akkoord.  

 

4.3 Luchtkwaliteit 

Opgenomen tekst is akkoord. 

 

4.4 Externe veiligheid 

Opgenomen tekst in het bestemmingsplan en de regels zijn akkoord. 

 

4.5 Bedrijven en milieuzonering 

Paragraaf 4.5.1 dient te worden aangepast. In deze paragraaf wordt op het eind van de tweede alinea 

gesteld, dat de gemeente Medemblik geen geurverordening heeft vastgesteld. Dit is onjuist. In 2010 is een 

geurverordening vastgesteld. Aanpassing graag op de volgende wijze: 

 

Geadviseerd wordt om de zin ‘De gemeente Medemblik heeft momenteel nog geen vastgestelde 

geurverordening.’ te verwijderen. In de plaats hiervan de volgende tekst toe te voegen: 
Op 5 juli 2010 is door de gemeenteraad de “Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Medemblik 
2010” vastgesteld en op 16 juli 2010 in werking getreden. 
In de geurverordening zijn alleen voor landbouwhuisdieren waarvoor geen geuremissiefactor is 

vastgesteld, vaste afstanden tot een geurgevoelig object gehalveerd. Dit is alleen van toepassing voor 

objecten in deelgebied A2 en deelgebied B.  

Aan de verordening is een kaart verbonden, waarop de indeling van de deelgebieden is aangegeven. 

Deelgebied A wordt voor een deel aangemerkt als A2 (bebouwde kom met een landelijk karakter) en voor 

het overige deel als A1 (bebouwde kom met een meer stedelijk karakter).  Het gebied buiten de bebouwde 

kom wordt deelgebied B genoemd. 

De halvering in deelgebied A2 is beperkt tot veehouderijen die beweiden of een emissiearme stal 

toepassen en niet meer dan 200 stuks melkrundvee houden. In de verordening zijn, in afwijking van de 

Wgv, voor het behoud van een goed woon- en leefklimaat tevens voor melkrundveehouderijen met meer 

dan 200 stuks melkrundvee groter aan te houden afstanden tot geurgevoelige objecten opgenomen.  

 

Besluit Milieueffectrapportage. 

Deze paragraaf ontbreekt. Beoordeeld dient te worden of er een m.e.r. moet worden uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Samengevat kan het volgende worden geconcludeerd/geadviseerd: 

1. Agrarische percelen, bodem, geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid:  opgenomen tekst is 

akkoord. 

2. Bedrijven en milieuzonering: paragraaf 4.5.1 dient te worden aangepast, zie bovenstaand. 

3. Besluit Milieueffectrapportage: paragraaf ontbreekt en dient alsnog toegevoegd te worden. 
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