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1. Thema Algemeen 

 

1. Bij volgende info avond gaarne vanuit de gemeente een algemene 

uitnodiging ook voor de inwoners aan de Provincialeweg! Was nu niet aan 

de orde.  

Inderdaad zijn in eerste instantie niet alle bewoners van de Provincialeweg 

uitgenodigd. Een viertal adressen op de Provincialeweg hebben een persoonlijke 

uitnodiging gekregen, omdat zij het dichtstbij de fabriek wonen. De uitnodiging is ook 

op Schalkwijkse berichten gezet door een omwonende. 

In het vervolg communiceren wij via mail met de mensen die de presentielijst 

getekend hebben, via Schalkwijkse berichten en de website, om er op die manier 

voor te zorgen dat iedereen op de hoogte kan zijn. 

 

2. Wordt er met de fa. van Gorp gesproken over verhuizing naar een locatie 

buiten Schalkwijk bijvoorbeeld: De Meerpaal     

Binnenkort wordt een afspraak gepland tussen het bedrijf en de gemeente. Dit 

gesprek staat volledig los van het vergunningentraject, maar is een aanbod vanuit de 

gemeente om gezamenlijk te kijken naar de toekomstvisie van het bedrijf. 

 

3. Kan een gemeente zo’n vergunningsaanvraag ook naast zich neer 

leggen/afwijzen.   

Nee, een gemeente moet altijd een besluit nemen op een aanvraag. Dit is bij wet 

geregeld. In het belang van de bescherming van het milieu kan een vergunning 

(gedeeltelijk) worden geweigerd. Er kan worden bijvoorbeeld geweigerd als ondanks 

maatregelen/voorzieningen van het bedrijf de wettelijke grenswaarden op 

milieugebied niet kunnen worden gehaald. 

 

4. Heeft de gemeente overwogen om als de vergunning niet verleend wordt 

voor het principe ruimte voor ruimte te kiezen. 

Nee, dit is niet overwogen. In het concept ontwerp is sprake van verlenen van de 

vergunning, omdat de aanvraag past binnen de wettelijke kaders en de vergunde 

rechten die het bedrijf heeft.  

 

5. Waardevermindering pand:  

Als met deze vraag gedoeld wordt op planschade kan er uitsluitend sprake zijn van 

waardevermindering als het planologisch regime wijzigt. Bovendien moet dit worden 

geclaimd binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van een nieuw 

bestemmingsplan.  

Nu heeft het Eiland van Schalkwijk een recent bestemmingsplan,, maar de 

planologische regeling voor ‘Van Gorp’ is  niet significant gewijzigd: bedrijvigheid in 

categorie 2 met de functieaanduiding: specifieke vorm van bedrijf – veevoederbedrijf.  

Bij planschade gaat het in elk geval niet om de feitelijke overlast maar om een voor 

de eigenaar ongunstige planologische wijziging. 
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6. Van Gorp heeft recent nog land gekocht aan de achterzijde van de fabriek. 

Is er nog meer uitbreiding te verwachten? 

De meeste recente aankoop van een perceel dateert van vóór 2011. Dit perceel is 

gelegen achter het bedrijf en heeft o.a. een agrarische bestemming. Dit perceel is 

niet genoemd in de huidige aanvraag en wordt dus in het kader van deze procedure 

niet meegenomen.  In het kader van deze aanvraag  is geen uitbreiding op dit punt 

te verwachten.  

                                                                                                                                                                                              

 


