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Zwaagdijk, 17 augustus 2013 
 
Aan: de Raad van de gemeente Medemblik 
 
 
Betreft: reactie op brief van het college van 2 juli 2013 (kenmerk SQ-13-06024, 
zaaknummer ZSQ-12-01775) inzake mijn verzoek voor realisatie van een landgoed met 
woonhuis op het perceel Zwaagdijk 212 te Zwaagdijk-oost. 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, geachte leden van de commissie ruimte en geachte 
fractieleden van de politieke partijen, 
 
In reactie op mijn principe-verzoek van 11 december 2012 heeft het college negatief 
geantwoord. Op het negatieve antwoord van het college is geen bezwaar mogelijk aangezien 
het college slechts zijn mening kan geven; alleen de gemeenteraad kan beslissen over 
bestemmingswijzigingen. 
 
Positief aan het antwoord van 2 juli 2013 is dat alle vijf eerdere argumenten uit de vroegere 
beantwoording door het college van B&W van de voormalige gemeente Wervershoof 
verdwenen zijn. Dit is ook logisch omdat alle vijf eerdere argumenten (zonder te overdrijven) 
klinkklare onzin betrof. 
 
Er zijn echter vier nieuwe argumenten bijgekomen: 

1. Inzake het bestemmingsplan Zwaagdijk-oost: “Er ligt geen agrarisch bouwblok op het 
perceel. Er bestaan geen bouwrechten voor het realiseren van een woonhuis.” 

2. In het ontwerp bestemmingsplan “Dorpskernen IV” “is het perceel eveneens bestemd 
als agrarische grond.” 

3. Woonvisie Medemblik 2012-2020: “We zijn tegenstander van woonlandschappen. 
Grote statige huizen met parkachtige tuinen passen niet in het open landschap van 
Medemblik.” Het betreft hier de afwijzing door de gemeenteraad van de plannen van 
het voormalige Leeker Woonland BV voor 1350 woningen bij de Kromme Leek. 

4. Advies van de Milieudienst Westfriesland inzake milieuzonering 
 
Ad 1 en 2 inzake bestemmingsplan en ontwerp bestemmingsplan (geen echt argument) 
De reden voor het aanvragen van bestemmingswijziging betreft uiteraard de zogenaamde 
strijdigheid met het bestemmingsplan. Anders zou ik geen bestemmingswijziging aan hoeven 
te vragen! 
 
Ad 3 Woonvisie Medemblik 2012-2020 (het eerste echte argument) 
De gemeenteraad heeft zich in deze visie in duidelijke bewoordingen uitgesproken tegen de 
plannen van het Leeker Woonland BV. De plannen van het Leeker Woonland zouden 
voorgoed een einde gemaakt hebben aan het prachtige Kromme Leek gebied. Daarom heeft 
de gemeenteraad van Medemblik de woonlandschappen afgekeurd. Nu wordt de afwijzing 
van een zeer negatief plan gebruikt om een zeer positief plan (het openstellen van een 
prachtig stukje Kromme Leek gebied aan het grote publiek) te blokkeren. Het is naar mijn 
mening nooit de bedoeling van de gemeenteraad geweest om eventuele positieve 
ontwikkelingen uit te sluiten. 
Bij deze wil ik de gemeenteraad er op wijzen dat het heel weinig gescheeld heeft of de 
plannen van het Leeker Woonland in de voormalige gemeente Wervershoof zouden zijn 
gerealiseerd. Als de woningbouwlocatie Wiering-Peerdeman niet door zou gaan, zou de 
gemeenteraad in de jaren 2007-2008 gaan kiezen voor het Leeker Woonland. Ondanks de 
steeds beter geworden aanbiedingen van het Leeker Woonland heeft de familie Wiering altijd 
zijn poot stijf gehouden en we hebben nooit een overeenkomst gesloten met het Leeker 
Woonland. De politici ex-gemeente Wervershoof zullen kunnen bevestigen dat zonder familie 
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Wiering, ook zonder de stijve poten van de familie Wiering, het Leeker Woonland een feit 
geworden zou zijn. Een standbeeld van ondergetekende, samen met zijn broer Marcel, 
uitkijkend over de van de ondergang geredde Kromme Leek, is eigenlijk op zijn plaats. 
 
Ad 4 Advies van de Milieudienst Westfriesland (het tweede echte argument) 
De milieudienst haalt hier twee argumenten aan die beide aantoonbaar onzin zijn. 
 
Eerste argument: geurcirkel rond paardenboxen. In de afwijzing staat: “De geurcirkel van 
de paardenboxen (50 meter tot een woning) is een harde milieueis.” Deze stelling is pertinent 
onjuist. De wetgever gaat er tot op de dag van vandaag vanuit dat er géén geurcirkel bestaat 
rond paardenstallen! Dit heeft tot nu toe altijd als voordeel gehad dat paardenstallen 
gebouwd mochten worden vlak bij woningen en (omgekeerd) dat woningen ook gebouwd 
mochten worden vlak bij paardenstallen. Ook in het zogenaamde “groene boekje” van de 
VNG, met tabellen met indicatieve afstanden tot milieugevoelige objecten, is tot voor kort 
nooit een geurcirkel opgenomen rond paardenstallen. Nieuw is dat in de nieuwste uitgave 
van het boekje van de VNG, opgesteld door een paar ambtenaren, opeens een indicatieve 
afstand is verschenen tussen paardenstallen en milieugevoelige objecten. Om de volgende 
redenen hoeft hier geen rekening mee gehouden te worden: 

- De 50 meter is geen “harde milieueis” maar een “indicatieve afstand” (!) zonder enige 
wettelijke basis (!) 

- Iedere gemeente is vrij om wel of niet rekening te houden met de indicatieve 
afstanden die opgenomen zijn in het boekje van de VNG 

- De landelijke wetgeving staat naar mijn mening altijd boven publicaties die geen 
enkele wettelijke status hebben, en de landelijke wetgeving gaat er nog steeds van 
uit dat paarden gehouden mogen worden vlak bij woningen. 

- Mijn toekomstig huis is niet een woningbouwplan waar vele burgers komen wonen, 
maar een landhuis waarvan de schuur ook beschikt over een eigen paardenstal! 

- Wij hebben nog nooit iets geroken van de paarden van de buurvrouw, we hebben er 
nooit last van gehad en we zullen er ook nooit last van krijgen. Mocht een bewoner 
op het platteland toch last hebben van paarden (of het nu mijn paarden zijn of de 
paarden van de buren) dan moet hij mijns inziens niet op het platteland gaan wonen. 

 
Tweede argument: spuitzone rond boomgaard. In de afwijzing staat: “De spuitzone (50 
meter) rond een boomgaard is geen harde eis maar wel een vast uitgangspunt in de 
jurisprudentie.” 
Ook hier slaat de milieudienst opnieuw de plank volledig mis. Er is in de jurisprudentie geen 
enkele rechterlijke uitspraak te vinden die 50 meter afstand dicteert! Wij hebben als familie 
Wiering de Milieudienst hier in 2007 reeds op gewezen, naar aanleiding van de bouw van de 
MFA aan de andere kant van dezelfde fruittuin van Slippens (zie ook onze uitgebreide 
wetstechnische analyse op de website www.awiering.nl). De milieudienst heeft in het jaar 
2009, meer dan twee jaar na invoering van geheel nieuwe wetgeving rond milieuzonering, 
een rapport gepubliceerd over de milieuzonering rond het voormalige veehouderijbedrijf van 
Schilder waarbij de milieudienst met geen woord gerept heeft over de nieuwe wetgeving die 
concrete afstanden dicteert. Met het rapport uit 2009 over de MFA in Zwaagdijk heeft de 
Milieudienst Westfriesland ieder laatste restje geloofwaardigheid al verloren. 
 
De milieudienst baseert zich nu op een uitspraak op 23 februari 2005 van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABvRS) inzake de geplande bouw van een 
herberg in Zwaagdijk-west. De betrokken collega-fruitkweker (die ikzelf uitgebreid gesproken 
heb) heeft voor de rechtbank bepleit dat er naar zijn mening in verband met het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen een afstand van minimaal 50 meter diende te worden aangehouden. De 
collega-fruitkweker is in het gelijk gesteld zonder dat er in de specifieke situatie een uitspraak 
gedaan wordt over de 50 meter! Verder is de uitspraak van de Raad van State mede 
gebaseerd op het gebruik van een nu reeds verboden gewasbeschermingsmiddel. 
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Ook is tussen de fruittuin van de betrokken fruitkweker en het perceel waar een herberg op 
gebouwd zou worden géén sloot aanwezig. De bebouwing en het terras zouden in de 
plannen van de herbergier op slechts 6,5 à 8 meter afstand van de erfgrens met de fruittuin 
gebouwd worden! Dat is wat de Raad van State afgewezen heeft. 
 
Een essentieel en wezenlijk verschil tussen de situatie in Zwaagdijk-west aan de ene kant en 
de situatie bij Slippens aan de andere kant is de aanwezigheid van een sloot langs de 
fruittuin van Slippens! Wil een fruitkweker mogen spuiten, dan behoren de stammen van de 
fruitbomen met ingang van 2007 normaal gesproken te staan op een afstand van 9 meter 
van het begin van het tallud van de sloot. Tot en met het jaar 2006 was deze afstand nog 5 
meter. Door middel van het aanplanten van hagen, het gebruik van speciale driftarme 
spuitdoppen, het gebruik van tunnelspuiten of dwarsstroomspuiten met reflectieschermen en 
emissieschermen kan de huidige afstand van 9 meter worden verkleind. Uitgangspunt van 
het "Lozingenbesluit open teelt en veehouderij" van 2006 is dat er geen druppel 
bestrijdingsmiddel meer in de sloot mag komen, waardoor de spuitzone stopt bij de sloot! 
 
Indien er geen sloot aanwezig is, gaat men in andere gemeenten uit van een afstand van 25 
of 30 meter tussen de stammen van de fruitbomen tot de gevel van burgerhuizen. In de 
gemeente Drechterland gaat men (in de situaties dat er wel een sloot aanwezig is) uit van 30 
meter afstand tot de gevel van burgerwoningen. 
 
Om de volgende redenen hoeft geen rekening gehouden te worden met een spuitzone rond 
de boomgaard: 

- In tegenstelling tot wat de milieudienst beweert, bestaat er geen jurisprudentie waarin 
wordt besloten tot een afstand van 50 meter. 

- Rond Slippens is een sloot aanwezig waardoor de situatie principieel afwijkt van de 
situatie bij de herberg in Zwaagdijk-west. Als ikzelf spuit, dan mag er geen druppel in 
de sloot komen, en datzelfde geldt voor collega-fruitkweker Lucien Slippens. Als er 
een sloot is, dan stopt de spuitzone bij de sloot. 

- In andere gemeenten worden tegenwoordig afstanden gehanteerd van de fruitbomen 
tot de gevel van burgerwoningen van 25 tot 30 meter. 

- Als mijn landhuis een burgerwoning zou zijn, dan zou er al geen enkel probleem zijn, 
maar mijn landhuis is niet eens een burgerwoning; ik ben zelf fruitkweker! 

 
Locatie bouwblok 
In mijn principe-verzoek aan het college had ik, om iedere discussie over milieuzonering uit 
te sluiten, voor alle zekerheid een bouwblok getekend op 50 meter afstand van de 
paardenboxen van de buurvrouw. Doordat nu zelfs moeilijk gedaan wordt over de afstand tot 
de fruitbomen van collega-fruitkweker Slippens heb ik besloten het bouwblok weer terug te 
schuiven naar het midden van mijn perceel zodat de afstand tot zowel de paardenbox als 
ook tot de fruitbomen minimaal 37,5 meter is. 
 
Slotvraag 
Ik wil vragen aan de gemeenteraad om af te wijken van het ondeugdelijke advies van de 
Milieudienst Westfriesland (de gemeenteraad heeft deze bevoegdheid) en akkoord te gaan 
met mijn aanvraag voor bestemmingswijziging. 
Hopend op een positief besluit van de gemeenteraad verblijf ik, 
 
Hoogachtend, 

 
André Wiering 
De Gracht 25, 1684 NR Zwaagdijk, Tel.: 0620000717 
 
Bijlage: nieuwe tekening aanvraag bouwblok met vermelding van de afstanden. 


