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Zwaagdijk, 8 maart 2015 

 

Aan: alle raadsfracties van de gemeente Medemblik 

 

 

Betreft: Reactie van André Wiering op: 

- Antwoord op schetsplan namens college van 11 november 2014 

- Advies van de Regionale Uitvoeringsdienst NHN van 27-10-2014 (verzonden 17-11-

2014) 

 

 

Geachte leden van de raadsfracties van alle politieke partijen in Medemblik, 

 

 

Ik heb goed nieuws ontvangen van de ambtenaren inzake mijn principe-verzoek voor de 

aanvraag van een bouwblok. Weliswaar heeft men (zoals van tevoren al was aangegeven door 

de ambtenaren) negatief geantwoord, maar bij mijn aanvraag ging het mij niet om de 

eindconclusie, maar om de motivatie. 

 

Graag kom ik deze brief aan alle raadsfracties kort toelichten. Indien uiteindelijk een 

meerderheid (liefst een ruime meerderheid) van de gemeenteraad positief is, dan zal ik een 

officiële bouwaanvraag in gaan dienen. 

 

Kort samengevat: het antwoord van het college op mijn eerdere aanvraag 

Bij mijn eerdere aanvraag voor een bouwblok waren er drie argumenten op basis waarvan 

men negatief geantwoord heeft: 

1. Het ruimtelijke aspect (de passages inzake woonlandschappen in het Kromme Leek gebied 

zoals opgenomen in de Structuurvisie 2012) 

2. De vermeende afstand van 50 meter tussen het bouwblok en de gevel van de paardenstal 

van de buurvrouw. 

3. De vermeende afstand van 50 meter tussen het bouwblok en de fruittuin van de buurman. 

 

Mijn nieuwe aanvraag was gericht op het verkrijgen van een nieuw antwoord op de punten 2. 

en 3. 

De eerdere discussies en de eerdere vragen van de raadsadviescommissie in het najaar van 

2013 waren gericht op de punten 2. en 3. aangezien het hier gaat om de randvoorwaarden. Het 

eerste punt (het ruimtelijke aspect) is subjectief en gebaseerd op de angst voor de 

woonlandschappen (met 1.350 woningen in het Kromme Leek gebied) van het Leeker 

Woonland BV. 

Mijn principeverzoek van 17 september 2014 was dan ook gericht op het verkrijgen van een 

uitspraak inzake Punt 2. (Afstand tot de paardenstal) en Punt 3 (Afstand tot de fruittuin). Mijn 

perceel land is aan de Kromme Leek maar liefst 121 meter breed, en er is voldoende ruimte 

om te schuiven met een bouwblok. Ik moest dus gelijk krijgen op één van de twee genoemde 

punten. 

 

Punt 2., de 50 meter tot de gevel van de paardenstal: onjuist, maar geen probleem meer 

Als het gaat om de afstand van 50 meter tot de paardenstal behoort volgens de wetgeving 

uitgegaan te worden van het geometrische middelpunt van de emissiepunten, en bij een 

afzuigende ventilator is er nog maar één emissiepunt over. In de wet- en regelgeving en 

jurisprudentie staat nergens een uitzondering voor dieren waarvoor geen emissiefactor is 
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vastgesteld (waaronder paarden). Zonder argumentatie of verwijzing naar wet- en regelgeving 

stelt de Regionale Uitvoeringsdienst echter dat toch uitgegaan zou moeten worden van 50 

meter tot de gevel. Het alsnog mijn gelijk behalen inzake de paardenstal lijkt echter trekken 

aan een dood paard, en dat is niet nodig aangezien de uitspraak van de Regionale 

Uitvoeringsdienst inzake de fruittuin wel positief is! 

 

Punt 3., de 50 meter tot de fruittuin gereduceerd tot 5 meter tot de fruittuin! 

De Regionale Uitvoeringsdienst schrijft:  

“Verder blijkt uit de samenvatting dat voor de toekomstige situatie (vanaf 2016) alle percelen 

met minimaal 75% driftreducerende technieken (DRT75) gespoten moeten worden. Indien er 

een windhaag aanwezig is (deze is aanwezig), dan kan de afstand worden verminderd tot 15 

m. Gezien het bovenstaande dient er momenteel een afstand van 25 meter te worden 

aangehouden. Vanaf 2016 zou deze afstand verkleind kunnen worden tot 15 m. Uit welke 

wetgeving dit komt en of deze datum klopt is niet bekend bij de RUD NHN. Indien de heer 

Wiering op zijn eigen terrein een wintergroene windhaag zou plaatsen, dan kan de afstand 

worden verkleind tot 15 m en vanaf 2016 tot 5 m (zie echter bovenstaande opmerking).” 

Naar aanleiding hiervan: ik ga een wintergroene windhaag aanplanten bestaande uit een brede 

en dichte laag bamboe. Ik ga niet op het minimum van 5 meter afstand zitten maar op een veel 

grotere afstand tussen fruittuin en gastenverblijf. 

 

Opdeling van het bouwblok in twee stukken 

In eerste instantie had ik het college gevraagd om een bouwblok met half daar aan vast aan de 

achterkant een gastenverblijf (zodat woongelegenheid voor twee generaties zou ontstaan). Ik 

heb daarbij niet gevraagd om het maximum. De provincie Noord-Holland spreekt namelijk 

van "een woongebouw van allure dat inclusief bijgebouwen maximaal drie wooneenheden 

bevat". Ik ben uitgegaan van twee wooneenheden in totaal. 

In mijn nieuwe tekening heb ik het bouwblok opgedeeld in twee kleinere bouwblokken: een 

bouwblok voor het hoofdverblijf en een veel kleiner bouwblok voor een gastenverblijf, zodat 

er woongelegenheid ontstaat voor twee generaties. Voor het eerst hoeft er daarom niet meer 

gepraat te worden over de voorwaarden wat betreft de milieuzonering, maar alleen nog over 

de vraag of men het wil. 

 

Ruimtelijke argumenten ambtenaren subjectief en niet correct 

Hoewel de provincie de realisatie van nieuwe landgoederen wil stimuleren en tot nu toe 

positief is geweest over mijn plannen, zou mijn plan volgens de gemeente-ambtenaren strijdig 

zijn met het provinciale beleid. Hiervoor worden twee argumenten opgenoemd: 

1. Tot 2022 zou de kern Zwaagdijk niet in aanmerking komen voor woningbouw. 

2. Er zou bij mijn plan geen sprake zijn van het opwaarderen van de Kromme Leek, maar 

"eerder een afwaardering door de geprojecteerde woningbouw". 

Verder zou mijn plan strijdig zijn met de structuurvisie "Sterke kust en sterk achterland 

Medemblik 2012-2022" want daarin staat: "een woonlandschap in het Kromme Leekgebied is 

niet gewenst." 

 

Het eerste argument gaat naar mijn mening over nieuwe woonwijken en uiteraard niet over 

individuele aanvragen van bijvoorbeeld agrarische bedrijfswoningen of een bouwblok op een 

nieuw landgoed. Als de ambtenaren gelijk zouden hebben, dan zou in heel Zwaagdijk tot 

2022 geen plaats meer zijn voor individuele aanvragen. Het tweede argument is zeer 

subjectief: het vroegere Zwaagdijker Dorpsbelang, nu de huidige dorpsraad van Zwaagdijk, 

vindt het juist een flinke opwaardering in plaats van een "afwaardering". De dorpsraad van 

Zwaagdijk is dan ook zeer enthousiast over mijn plannen. 
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Als het gaat om de structuurvisie: men was bang voor de plannen van het Leeker Woonland 

BV om 1250 tot 1350 woningen te bouwen in het Kromme Leek gebied (nota bene een plan 

dat mijn broer en ik in de voormalige gemeente Wervershoof hebben weten te verhinderen!), 

en daar heeft de passage betrekking op. Ik wil helemaal geen nieuwe woonwijk of 

"woonlandschappen" in het Kromme Leek gebied! Het gaat bij mij om een individuele 

aanvraag! 

 

In mijn aanvraag van 17 september 2014 worden reeds een aantal overwegingen genoemd 

voor de politiek om te komen tot een positief standpunt. Hier een samenvatting: 

 

1. “De rijksoverheid ziet graag dat meer particulieren een landgoed aanleggen” 

“Leg eens een landgoed aan. Het is een advies dat volgens het Ministerie van Landbouw , 

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) door steeds meer Nederlanders wordt opgevolgd. De 

overheid hoopt op deze manier het particuliere natuurbeheer te bevorderen, en de 

beschikbaarheid van vrij toegankelijke natuurgebieden te vergroten.” (Elsevier‟s Magazine 

van 30 januari 2010) 

 

2. De Structuurvisie Wervershoof 2020 noemt specifiek een dorpsommetje in het Kromme 

Leek gebied in Zwaagdijk-oost!!! 

In de laatste door de gemeente Wervershoof opgestelde structuurvisie, de “Structuurvisie 

Wervershoof 2020”, staat letterlijk het realiseren van een dorpsommetje in het Kromme Leek 

gebied in Zwaagdijk vermeld. 

Dit dorpsommetje moet nog steeds gerealiseerd worden! 

 

3. Positieve mening van de Dorpsraad van Zwaagdijk  en de bevolking van Zwaagdijk 

Herhaaldelijk word ik in Zwaagdijk aangesproken door inwoners die vragen hoe het staat met 

de realisatie van de het door mij beloofde dorpsommetje. Ook de Dorpsraad van Zwaagdijk is 

positief over mijn plannen. Zie hiervoor het verslag van de vergadering van de Dorpsraad 

Zwaagdijk van 8 maart 2011, zoals opgenomen in het Zwaagdijker dorpsblad “De Schakel” 

van 15 maart 2011 (puntnummer 5 in het verslag): 

“André Wiering heeft tijdens de vergadering zijn plan tot het stichten van een landgoed 

toegelicht. De Dorpsraad is van mening dat dit een publieke zaak is maar zegt toe de plannen, 

als het tot een voorstel aan de Gemeenteraad komt, een positief advies aan de raad te zullen 

uitbrengen.” 

 

4. Positieve mening van de buren 

Door de bouwblokken verandert het uitzicht van twee buren: Monique Kompier (Zwaagdijk 

2014) en Bertus en Els Smit (Zwaagdijk 2010). Beide buren hebben aangekondigd geen enkel 

bezwaar tegen mijn bouwplannen te hebben. Als ik er woon, dan kan ik het landgoed 

openbaar maken, en dat verhoogt de waarde van alle huizen in de buurt. Monique heeft 

aangekondigd dat als de gemeente dat zou eisen, dan is ze bereid een afzuigende ventilator in 

haar paardenschuur te laten monteren (uiteraard op mijn kosten), als ze mij daarmee kan 

helpen. Als de bouwplannen door gaan, dan wordt ruim 300 meter grond aan Bertus Smit 

verkocht, een door hem al tientallen jaren gekoesterde wens. 

Verder is er nog een landbuur, Lucien Slippens. Luciën heeft aangegeven geen bezwaar te 

hebben tegen mijn bouwplannen (dat kan ook niet aangezien hij totaal geen uitzicht heeft op 

mijn perceel grond), maar Luciën heeft wel aangegeven zich zorgen te maken over de bomen 

op mijn grond en misschien de vogels. Zo heb ik ruim honderd walnootbomen aangeplant 

(voor de walnotenproductie) die in de toekomst hoog zullen worden. Hetzelfde geldt voor de 
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aangeplante bamboe. Maar over de keuze van aanplant gaat de gemeente niet. De gemeente 

gaat alleen over bouwblokken. 

Overigens heb ik wel met Luciën afgesproken dat ik nooit Meidoorns of andere bomen of 

struiken aan zal gaan planten die gevoelig zijn voor bacterievuur of andere ziektes. Ik heb 

zelfs aangegeven, als Luciën dit wil, mijn beloftes kadastraal vast te leggen om te verhinderen 

dat eventuele toekomstige eigenaren wel meidoorns of andere potentieel schadelijke planten 

aan zullen gaan planten. Ook werken Luciën en ik samen op het gebied van slootbeheer en de 

door Luciën gewenste bestrijding van paardenbloemen. 

 

5. Grote schade door niet bij mijn bedrijf te wonen 

Aanvankelijk had ik gevraagd een bedrijfswoning te mogen bouwen. Ik was de eerste agrariër 

in de geschiedenis van de gemeente Wervershoof die wel over (ruim) voldoende NGE‟s 

(bedrijfseenheden) beschikte, maar die toch niet een bedrijfswoning mocht bouwen zolang ik 

niet volledig in productie ben. In de tussentijd begin ik echter wel schade te leiden door de 

afwezigheid van een bedrijfswoning, en wordt het ongemak steeds groter. Ik kan slechts een 

beperkte tijd open zijn. Ieder jaar heb ik een groeiende omzet (zie www.zelfplukfruittuin.nl ) 

maar ieder jaar loop ik voor meerdere duizenden Euro‟s aan omzet mis omdat ik niet op mijn 

bedrijf woon en daarom vaak niet aanwezig ben als potentiële klanten langs komen. En om 

ieder misverstand te voorkomen: uiteraard blijf ik gewoon agrariër en mijn fruitkwekerij 

wordt gewoon voortgezet. 

 

6. Ideale locatie voor een landgoed 

De locatie is in het centrum van Zwaagdijk, achter de Schaper bosjes en grenst over een 

lengte van 121 meter aan de Kromme Leek. Een voordeel hiervan is dat vanuit het centrum 

van het dorp een dorpsommetje gerealiseerd kan worden waarbij zowel de Kromme Leek als 

ook het Kanaal (de omleiding van de Kromme Leek) ontsloten wordt voor het publiek. Ik ben 

voornemens om aan het kanaal een stuk ecologische oever te realiseren. De oever van het 

kanaal wordt op deze manier ontsloten voor bijvoorbeeld sportvissers. Door de afwezigheid 

van kassen en andere lichtvervuiling is het achterste deel van het perceel „s nachts een ideale 

locatie voor sterrenkijkerclubjes. Vanuit de school (hemelsbreed op slechts 85 meter afstand!) 

kunnen onderwijzers en onderwijzeressen met hun klas uitstapjes maken, pruimen eten enz. 

 

7. Aanvraag conform provinciale regels; ik vraag niet eens het onderste uit de kan 

In de provincie Noord-Holland moet een landgoed een minimale oppervlakte hebben van 5 

hectare groot. Mijn perceel is 5,1690 hectare groot. In Noord-Holland kan op het landgoed 

“een woongebouw van allure met een gering aantal wooneenheden of een kantoor” 

ontwikkeld worden. Graag wil ik een huis van allure bouwen bestaande uit een hoofdgebouw 

met (in verband met de afstand tot de paardenstal) los daarvan een gastenverblijf, dus in totaal 

twee wooneenheden. Mondeling heeft de provincie eerder verteld dat het concreet zou gaan 

om een woongebouw dat inclusief bijgebouwen maximaal drie wooneenheden mag bevatten; 

ik vraag dus niet het onderste uit de kan. 

 

8. In alle met de provincie gevoerde gesprekken is de provincie positief 

In het jaar 2009 heb ik de locatie al eens kort besproken met twee medewerkers van de 

provincie Noord-Holland, die in het gemeentehuis van Hoorn een presentatie hadden gegeven 

over het toekomstige ruimtelijke beleid van de provincie. Zij vertelden dat de locatie 

Zwaagdijk 212 hun een uitstekende locatie lijkt. 

Op 7 februari 2011 heb ik een uitgebreid gesprek gevoerd met de heer drs. A.P. Blok van de 

provincie Noord-Holland (zie bijlage voor het door de heer Blok geredigeerde en 

goedgekeurde gespreksverslag). Ook de heer Blok was zeer positief over mijn plannen. Het 

http://www.zelfplukfruittuin.nl/
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eerdere enthousiaste plan van de provincie om de hectare-eis (tegen de natuurschoonwet 1928 

in) terug te brengen van 5 naar 2 hectare is er overigens niet doorgekomen, maar omdat ik 

sowieso voldoe aan de hectare-eis heeft dat geen invloed op mijn plan. 

Eind 2012 heb ik opnieuw telefonisch overleg gevoerd met twee andere medewerkers van de 

provincie Noord-Holland. Ook zij waren positief, maar ze hadden net besloten om hun 

energie te gaan steken in een paar pilot-landgoedprojecten elders in de provincie. Ze vertelden 

er echter bij dat ik mij daardoor zeker niet moet laten afhouden van het indienen van een 

aanvraag bij mijn gemeente aangezien nieuwe landgoederen in bijna de hele provincie zijn 

toegestaan (alleen niet in een stukje van de Vechtstreek) en worden verwelkomd door de 

provincie. 

 

Conclusie: Geen enkel nadeel; alleen maar voordelen voor de gemeente en de gemeenschap 

Mijn plan heeft objectief gezien geen enkel nadeel voor de gemeenschap, en alleen maar 

voordelen. Mijn bouwplannen betekenen dat een lokaal aannemersbedrijf en onderaannemers 

en toeleveranciers door de crisis getrokken worden, het langgewenste dorpsommetje in het 

Kromme Leek gebied een feit wordt, de leefbaarheid in het dorp toeneemt enz. Ik hoop dat er 

voor mijn plannen uiteindelijk een ruime meerderheid in de gemeenteraad te vinden zal zijn. 

 

Hoogachtend, 

 

 

André Wiering 

De Gracht 25 

1684 NR Zwaagdijk 

Tel.: 0620000717 
www.awiering.nl 
awiering@gmail.com  
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