
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Hollands Kroon 
Postbus 8 
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Opperdoes, 17 januari 2020 
 
 
Betreft: Verzoek tot handhaving 
 
Geacht college, 
 
Via deze open brief willen wij een verzoek tot handhaving bij u indienen. De laatste weken is de 
hinder van de lichtvervuiling van de kassen van Kwekerij De Wieringermeer aan de Oostlanderweg in 
uw gemeente namelijk weer ontoelaatbaar toegenomen. 
 
Een van onze fractieleden is woonachtig in Opperdoes, op ongeveer 1.000 meter afstand van de 
betreffende kassen. Vanuit zijn slaapkamerraam ondervindt hij dagelijks hinder van de 
lichtvervuiling. Die dient zich minder continu aan dan in voorgaande jaren het geval was, maar er 
gaat nog steeds geen dag voorbij zonder lichthinder en het komt nog steeds regelmatig voor dat de 
hemel boven de kassen gedurende korte of langere tijd grotesk oranje verlicht is (zie bijgaande foto). 
 
Zoals u weet trekt de ondernemer naar believen kieren in de bovenafscherming van zijn kassen om 
warmte en vocht te laten ontsnappen. Hierbij worden afspraken geschonden die er in het verleden 
met hem zijn gemaakt: 98% lichtreductie tijdens de donkerteperiode en 95% tijdens de nanacht. 
 
Het is ons bekend dat u de handhaving op dit terrein hebt uitbesteed aan de Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord. Die controleert echter alleen steekproefsgewijs op grond van de landelijke 
richtlijnen, die minder strikt zijn dan die van het bestemmingsplan. Om die reden heeft uw eigen 
afdeling Veiligheid en Handhaving vorig jaar de handhaving tijdelijk zelf opgepakt en gedreigd met 
het opleggen van een last onder dwangsom. Die actie heeft zichtbaar succes gehad! Maar helaas niet 
met blijvend resultaat... 
 
Teneinde de belangen van mens en dier in de wijde omtrek van de kassen te beschermen, willen wij 
u vriendelijk verzoeken om uw afdeling Veiligheid en Handhaving opnieuw opdracht te geven om 
over te gaan tot handhaving met dwangsommen, om zodoende te bewerkstelligen dat de regels 
worden nageleefd. Te meer omdat wij over aanwijzingen beschikken dat er inmiddels ook andere 
kassen in de Agriport (aan het Wagenpad) lichthinder veroorzaken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
GroenLinks Medemblik, 
 
Ria Manshanden (fractievoorzitter) 
Bart Huisman (commissielid) 
George van Keulen (commissielid en penningmeester) 
Jaap van Dijk (lid Communicatiecommissie) 
Gilles Beydals (voorzitter en waarnemend secretaris) 



 
 

 
 
Lichtvervuiling boven Opperdoes, 21 november 2019 
 


