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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: MD12.05706 

Doorkiesnummer:  0229-284641 

DIVnr. Opdrachtformulier: 

 MD12.05276 en  

                      MD12.05439 

E-mail: h.neuvel@mdwf.nl Opdrachtnr: MED-2012-0147 

Onderwerp: 
Beoordeling concept voorontwerp bestemmingsplan 

Dorpskernen Medemblik II 2012 
Powerformsnr:  

Datum ingekomen: 30 juli 2012  

Datum advies: 21 augustus 2012 
Paraaf 

afdelingshoofd:  
 

 

1. Inleiding 

Door Croonen Adviseurs is een voorontwerp bestemmingsplan Dorpskernen II 2012 opgesteld.  

Op1 januari 2007 zijn de (voormalige) gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum 

samengegaan. Daarna zijn op 1 januari 2011 de gemeenten Medemblik, Wervershoof en Andijk gefuseerd 

tot één nieuwe gemeente Medemblik. 

De gemeenten waaruit de nieuwe gemeente Medemblik is ontstaan, hadden elk hun eigen 

bestemmingsplannen, gemaakt vanuit verschillende opvattingen, verschillende beleidsregels en met 

verschillende voorschriften. Een deel van de bestemmingsplannen is bovendien ouder dan 10 jaar en nog 

niet digitaal beschikbaar. 

Om hierin te voorzien is besloten om voor de gehele nieuwe gemeente Medemblik nieuwe 

bestemmingsplannen op te stellen zodat overal hetzelfde beleid en dezelfde regels gelden. 

  

Gevraagd om de milieuaspecten te beoordelen. Tevens wordt gevraagd om op pagina 20, punt 2.4.2 een 

vraag die openstaat van het stedenbouwding bureau (Croonen Adviseurs) te beantwoorden. 

Het betreft de vraag om na te kijken of de sbi-code van “transportbedrijven” wel correct is voor een aantal 

locaties. Onderstaand volgt per onderdeel een advies. De paragraaf 4.9 flora en fauna is niet beoordeeld. 

 

Het advies dient voor 20 augustus 2012 te worden aangeleverd in verband met de planning van de 

gemeente. 

 

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

- Voorontwerp bestemmingsplan Dorpskernen Medemblik II 2012, indentificatienummer 

NL.IMRO.0420.BPDorpskernenII-vo01 d.d. juli 2012. 

 

2. Advies 

 

Vraag pagina 20 punt 2.4.2 nakijken of de sbi-code van “transportbedrijven” wel correct is 

 

Onderstaand een overzicht van de gevraagde locaties zoals die bij de milieudienst staan geregistreerd. 

 

Abbekerk 

- Dorpsstraat 23: Veetransport J. Dam: transportbedrijf; 

- Vekenweg 1: Kool’s autobedrijf: garagebedrijf: in oktober 2010 laatste controle milieudienst (de 

heer Kool is 65 jaar en doet het rustig aan); 

- Vekenweg 11A: tegelzetbedrijf F. van der Sluis: opslag van materiaal tbv tegelzetbedrijf en 

timmerwerkplaats; 

- Vekenweg 11B: stratenmakersbedrijf Paulik: opslag materiaal en machines tbv 

stratenmakersbedrijf; 

- Vekenweg 11
E
: bouw- en timmerbedrijf R. Schilder: machinale houtbewerking tbv bouw- en 

timmerbedrijf; 

- Vekenweg 11: brandweerkazerne; 

- Vekenweg 20: dienstverlening Martin Berkhout: hoveniersbedrijf; 

- Zuideinde 39:  timmerbedrijf Buck Bouw: machinale houtbewerking tbv timmerbedrijf; 

- Zuideinde 49: Bouw- en Aannemingsbedrijf Martin Kistemaker: machinale houtbewerking tbv 

bouw- en aannemingsbedrijf. 

 

Lambertschaag 

- Noordeinde 13: H. Groot: aannmersbedrijf: machinale houtbewerking tbv aannemingsbedrijf; 

- Noordeinde 40A: Zonwering Nederland BV: kantoor en opslag, niet Wet milieubeheer plichtig; 

- Noordeinde 95: Tensen transport en handel: fouragehandel, o.a. stalling van voertuigen, 

eenmansbedrijf; 

- Westfriesedijk 25: oliecombinatie van der Veen Noord BV: tankstation met LPG. 

 

4.1 Bodem 

Met betrekking tot paragraaf 4.1 bodem staat onder de tweede alinea dat binnen de betreffende 

dorpskernen geen locaties bekend zijn waar sprake is van humane risico’s of waarvan op basis van de 
beschikbare informatie de bodemkwaliteit een belemmering vormt voor de bestemming. 

Deze informatie is echter onjuist. Uit het bodeminformatiesysteem van de Milieudienst Westfriesland blijkt 

namelijk dat er in Abbekerk een vijftal locaties en in Twisk een drietal locaties aanwezig zijn waar 

(potentieel) sterke verontreiniging is aangetroffen waarvan nog dient te worden vastgesteld of er risico’s 
aanwezig zijn.  
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Het betreft met name de volgende percelen: 

- Kerkweg 2 Abbekerk; 

- Dorpsstraat 23 Abbekerk; 

- Dorpsstraat 33 Abbekerk 

- Vekenweg 1-4 Abbekerk 

- Zuideind 49 Abbekerk 

- Dorpsweg 39 Twisk 

- Noorderweg 185 Twisk 

- Dorpsweg 124 Twisk 

 

Voorts is door de milieudienst een inventarisatie opgestart naar ondergrondse tanks die nog dienen te 

worden gesaneerd. Tijdens die inventarisatie zijn binnen de gemeente Medeblik ook dergelijke tanks 

aangetroffen. Er kan op dit moment echter nog niet worden vastgesteld in hoeverre er bij de voornoemde 

dorpskernen dergelijke tanks aanwezig zijn. 

 

Gezien de voornoemde documentatie is het advies om bij paragraaf 4.1. de zin “Binnen de betreffende 
dorpskernen zijn geen locaties …………” en de conclusies te laten vervallen en vervolgens de volgende 

tekst toe te voegen: 

 

Uit het bodeminformatiesysteem van de milieudienst Westfriesland blijkt dat er binnen de dorpskern 

Abbekerk en Twisk nog in totaal 8 locatie aanwezig zijn die (potentieel) ernstig zijn verontreinigd. Voor 

deze locaties dient via een nader onderzoek nog te worden vastgesteld of er sprake is van humane 

risico’s. 

Voorts is uit een inventarisatie bij de milieudienst Westfriesland reeds vastgesteld dat er binnen de 

gemeente Medemblik nog ondergrondse tanks aanwezig zijn die dienen te worden gesaneerd. 

 

Conclusie 

Voorliggend bestemmingsplan is een conserverend bestemmingsplan waarbij de bestaande situatie wordt 

vastgelegd. Vanuit het aspect bodem bestaan er grotendeels geen belemmeringen. 

Wel dient er rekening mee te worden gehouden met het feit dat bij 8 locaties wegens ernstige 

verontreiniging nog dient te worden vastgesteld of er bij het huidige gebruik sprake is van humane risico’s. 
Voorts kunnen er binnen de dorpskernen nog ondergrondse tanks voorkomen die nog niet zijn gesaneerd. 

 

4.2 Geluid 

De opgenomen tekst is akkoord. 

 

4.3 Luchtkwaliteit 

De opgenomen tekst is akkoord. 

 

4.4 Externe veiligheid 

In de paragraaf staat dat elektriciteit speelt geen rol als risicobron in het kader van externe veiligheid. Dit is 

niet correct. Geadviseerd wordt dit aan te passen. 

 

Het tankstation aan de Almersdorperweg 39 in Opperdoes verkoopt geen LPG. 

 

Verder wordt geadviseerd in de tekst ook de invloed van overige risicovolle objecten (gelegen buiten het 

plangebied) op het plangebied aan te geven. Zoals de aardgasmeet- en regelinstallatie ten noorden van 
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Lambertschaag. 

 

Conform het Besluit externe veiligheid buisleidingen dient op de verbeelding de belemmeringenstrook te 

zijn ingetekend. Dit is in dit verband 5 m aan beide zijde van de buisleiding. In de regels is (correct) een 

bouwverbod en een aanlegvergunningstelsel opgenomen voor de bestemming Leiding – Gas. 

Geadviseerd wordt na te gaan of de ingetekende bestemming met deze afstanden overeenkomen. 

 

4.5 Bedrijven en milieuzonering 

Opgenomen tekst is grotendeels akkoord. Geadviseerd wordt om de zin (bladzijde 49 tweede alinea) ‘De 
gemeente Medemblik heeft momenteel nog geen vastgestelde geurverordening’ te schrappen en te 
vervangen door het volgende tekstdeel: 

 

De gemeente Medemblik heeft in 2010 een geurverordening, geheten “Verordening geurhinder en 

veehouderij gemeente Medemblik 2010” vastgesteld. Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente 

hierdoor afwijken van de in de Wgv opgenomen vaste afstanden. Door de verordening kunnen 

melkrundveehouderijen in geur overbelaste situaties hun bestaande stal(len) na een bepaalde vergroting 

van de veestapel blijven gebruiken. Veehouderijen met meer dan 200 stuks melkrundvee moeten door de 

verordening grotere afstanden tot geurgevoelige objecten aanhouden. De geurverordening heeft voor 

(intensieve) veehouderijen geen andere geuremissiefactoren vastgesteld, waardoor de in de Wgv 

vastgestelde geurcontour rond veehouderijen ongewijzigd van toepassing blijft.  

 

Duurzaamheidaspecten 

De paragraaf duurzaamheid ontbreekt. Ook al is het een conserverend plan, er dient tocht iets over 

gezegd te worden. 

 

 

 

 

 

 

Samengevat kan het volgende worden geconcludeerd/geadviseerd: 

1. Vraag pagina 20: zie bovenstaand de op de locatie gevestigde bedrijven met bedrijfsomschrijving. 

2. Bodem: paragraaf 4.1 aanpassen conform bovenstaand voorstel. Voorts het verzoek om aan 

adviesburo’s door te geven dat bij het opstellen van bestemmingsplannen informatie over de 
bodem bij de milieudienst dient te worden opgevraagd. 

3. Geluid: de opgenomen tekst is akkoord. 

4. Luchtkwaliteit: de opgenomen tekst is akkoord. 

5. Externe veiligheid: de opgenomen tekst dient op bovengenoemde punten te worden aangepast. 

6. Bedrijven en milieuzonering: opgenomen tekst is grotendeels akkoord. Tekst over 

geurverordening aanpassen, zie bovenstaand.  

7. Duurzaamheid: paragraaf ontbreekt. 
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