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Onderwerp Antwoord principeverzoek 

Geachte heer Wiering, 

Op 11 december 2012 hebben wij uw principeverzoek ontvangen. Het verzoek heeft betrekking op het 
realiseren van een landgoed met woonhuis op het perceel Zwaagdijk 212 te Zwaagdijk-Oost. 
Het principeverzoek is getoetst aan diverse beleidsplannen en -kaders van de gemeente Medemblik. 
In deze brief leest u de uitslag. 

Ons standpunt 
Wij zijn niet bereid om medewerking te verlenen aan een procedure die strekt tot het verlenen van 
een omgevingsvergunning voor het ontwikkelen van een landgoed met woonhuis, in het geval door u 
een formele aanvraag wordt ingediend. 

Hieronder leest u onze overwegingen en motivering. 

Planologische toets 
In het bestemmingsplan 'Zwaagdijk-Oost' is het perceel als agrarische grond bestemd. Er ligt geen 
agrarisch bouwblok op het perceel. Er bestaan dus geen bouwrechten voor het realiseren van een 
woonhuis. Op het perceel staat wel een landbouwschuur die een aantal jaren terug met een 
projectprocedure is vergund. Een landgoed met woonhuis is in strijdig met de bebouwings- en 
gebruiksregels van het bestemmingsplan. 

Toets ontwerp bestemmingsplan 
In het ontwerp bestemmingsplan 'Dorpskernen IV' is het perceel eveneens bestemd als agrarische 
grond. Hier ligt wel een bouwvlak strak om de bestaande landbouwschuur. Uitbreidingen met 
bedrijfsgebouwen of een bedrijfswoning zijn op deze gronden niet toegestaan. Een landgoed met 
woonhuis is eveneens in strijd met het ontwerp bestemmingsplan. 

Woonvisie 
Op 22 november 2012 is de 'Woonvisie Medemblik 2012-2020' door de gemeenteraad vastgesteld. 
De visie voorziet in een samenhangend beleidskader voor het wonen gericht op de toekomst tot 2020 
in de gemeente Medemblik. Met betrekking tot het verzoek van een landgoed met een woonhuis is het 
volgende van belang. 



In hoofdstuk 3 onder het kopje 'Ruimte' staat letterlijk vermeld: We zijn tegenstander van 
woonlandschappen. Grote statige huizen met parkachtige tuinen passen niet in het open landschap 
van Medemblik. De door projectontwikkelaars beoogde realisering van woonlandschappen in het 
Kromme Leekgebied heeft de gemeenteraad afgewezen. Dit geldt uiteraard ook voor incidentele 
aanvragen van particulieren. De raad is voorts van mening dat er geen geschikte locaties voor 
woonlandschappen elders in de gemeente voorhanden zijn. Het principeverzoek is in strijd met de 
uitgangspunten van de woonvisie. 

Milieuaspecten 
Milieudienst Westfriesland heeft op 29 mei 2013 een uitgebreid advies uitgebracht over het 
principeverzoek. Met name de gevraagde woonfunctie is getoetst aan de milieuwet- en regelgeving. 
De geplande woning grenst links aan een paardenhouderij met circa 20 paarden en rechts aan een 
boomgaard met peren. In een situatietekening heeft de milieudienst aangegeven welke afstandscirkels 
tot de nieuwe woning aangehouden moeten worden. De geurcirkel van de paardenboxen (50 m tot een 
woning) is een harde milieueis. 

De spuitzone (50 meter) rond een boomgaard is geen harde eis maar wel een vast uitgangspunt in de 
jurisprudentie. Hoewel er in uitzonderingsgevallen met een kleinere afstand kan worden volstaan 
adviseert de milieudienst om in een nieuwe situatie veiligheidshalve wel van een afstand van minimaal 
50 meter tot de boomgaard uit te gaan. Op bijgaande situatietekening is te zien welke gronden 
geschikt zouden kunnen zijn voor een woonhuis. Langs de Kromme Leek aan de voorkant van het 
perceel blijft vrijwel geen plaats over om een woonhuis te realiseren. Het verder naar achteren 
plaatsen van de woning om buiten de milieucirkels te kunnen vallen (ca. 110 meter vanaf de Kromme 
Leek) achten wij ruimtelijk gezien onaanvaardbaar. 

Samenvatting 
Resumerend stellen wij vast dat een landgoed met een statig woonhuis niet past binnen de door de 
raad vastgestelde beleidskaders. Daarnaast bestaan er ruimtelijke beperkingen vanwege de 
milieuregelgeving waardoor er geen sprake kan zijn van een goede ruimtelijke invulling. Wij zijn 
daarom niet bereid om de huidige bestemming van het betreffende perceel te wijzigen ten behoeve 
van het realiseren van een landgoed met woonhuis. 

Tenslotte wijs ik u erop dat deze brief moet worden opgevat als een mededeling over de te nemen 
beslissing voor het geval door u een formele aanvraag wordt ingediend. Het is geen besluit in de zin 
van de Algemene wet bestuursrecht. Het instellen van bezwaar en beroep is op dit moment dan ook 
niet mogelijk. 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jan Cees Neij, bereikbaar via het telefoon-
nummer (0229) 85 63 90. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Voorbehoud 

senior beleidsmedewerker 
afdeling KCC Ruimte 




