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INSPRAAK 

 
In het kader van de inspraakverordening heeft het bestemmingsplan vanaf 21 december 
2009 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon een ieder in-
spraakreacties naar voren brengen. De publicatie van deze terinzagelegging is opgenomen 
in bijlage 1. 
 
Er zijn reacties binnen gekomen van: 
1. D.W. Hoogduin en D.A. Spa 
2. U. en F. van Linde - Brouwer 
 
De inspraakreacties zijn opgenomen in bijlage 2 van deze nota. De reacties zijn voor een 
deel gelijkluidend. De gelijkluidende onderdelen van de inspraakreacties zijn hieronder ge-
zamenlijk beschreven en van gemeentelijk commentaar voorzien. Daarnaast hebben de in-
dieners elk nog een ander onderwerp aangedragen, welke apart worden behandeld.  
Tot slot wordt opgemerkt dat D.W. Hoogduin en D.A. Spa verwijzen naar een voorlichtings-
avond op 18 november 2009 waarin het voorontwerpbestemmingsplan zou zijn toegelicht. 
De avond was onderdeel van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang. Het ging hier echter 
niet om het voorontwerpbestemmingsplan, maar om het voorlopige bouwplan. Het bouwplan 
werd op deze avond toegelicht door de architect en de projectleider die namens de gemeen-
te het bouwplanproces begeleidt. Het bestemmingsplan doorloopt een aparte procedure.  
 
1. Aangrenzende recreatieve bestemming 
 In het bestemmingsplan (paragraaf 1.2. Ligging en begrenzing plangebied) wordt niet ge-
sproken over de aangrenzende recreatieve bestemming waar de insprekers wonen. Het gaat 
hier om recreatiewoningencomplex Sluske Skar. In beide inspraakreacties vraagt men hier-
over helderheid. 
 
Reactie gemeente: 
Wij kunnen ons voorstellen dat het gewenst is ook het recreatiewoningencomplex Sluske 
Skar in het bestemmingsplan te noemen. Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan is 
rekening gehouden met de omgeving, inclusief Sluske Skar. Het plan is daarom op dit punt 
aangepast. In paragraaf 1.2. is de situering van de Engbert Pierswei en het recreatiewonin-
gencomplex aan de westzijde van het plangebied opgenomen.  
 
2. Verlies landelijk karakter van het plangebied 
Insprekers vinden dat de voormalige bestemming "Doeleinden van sport en recreatie" beter 
aansluit bij de recreatieve bestemming van Sluske Skar dan de bestemming "Maatschappe-
lijke doeleinden". Door het bouwen van de accommodatie en het vervallen van de houtwal en 
sloot aan de Engbert Pierswei, gaat het groene en landelijke karakter van het gebied verlo-
ren. Men vreest aantasting van uitzicht en woongenot. 
 



 

Reactie gemeente: 
In de multifunctionele accommodatie worden de sporthal, het dorpshuis en de basisschool 
ondergebracht. De huidige sporthal, inclusief dorpshuis, zal daarvoor worden verbouwd. Dit 
gebouw zal aan de noordkant worden uitgebreid ten behoeve van de school. In het huidige 
bestemmingsplan "Hemrik Kom" hebben de sporthal, het dorpshuis en de aangrenzende 
gronden de bestemming "Maatschappelijke doeleinden".  
 
Ten behoeve van de nieuwe multifunctionele accommodatie is deze bestemming in het 
nieuwe bestemmingsplan in noordelijke richting uitgebreid. Insprekers stellen dat als gevolg 
hiervan de houtwal en sloot zullen verdwijnen en hun uitzicht en woongenot zullen worden 
aangetast.  
De veronderstelling dat door de uitbreiding van de bestemming “Maatschappelijke doelein-
den” en de bebouwing in noordelijke richting, de houtwal en sloot zullen komen te vervallen, 
is echter niet juist. 
Om de toegankelijkheid te vergroten, zullen alleen bij de entree van het terrein over een klei-
ne afstand struiken worden verwijderd en de sloot worden gedempt. De gemeente streeft er 
juist naar om de groenstructuur zoveel mogelijk te behouden. De eikenbomen en de rest van 
de houtwal blijven daarom intact. De houtwal zorgt tevens voor een groene afscheiding tus-
sen de accommodatie en de Engbert Pierswei. Het landelijke karakter van het gebied zal 
daardoor niet in belangrijke mate worden aangetast. Wij verwachten dan ook dat de nieuwe 
bebouwing op dit punt geen onevenredig nadelige invloed op het uitzicht en woongenot van 
insprekers heeft.  
 
3. D.W. Hoogduin en D.A. Spa: verkeersaantrekkende gevolgen 
Insprekers zien als grootste bezwaar de verkeersaantrekkende werking die de multifunctio-
nele accommodatie met zich mee zal brengen. In het bijzonder omdat de hoofdingang op de 
bouwtekening staat ingevuld ter hoogte van hun woning. Men vreest overlast als gevolg van 
de bevoorrading door middel van vrachtwagens. Voorts vreest men overlast door jongeren. 
 
Reactie gemeente: 
In de eerste plaats menen wij dat voor een multifunctionele accommodatie van deze omvang 
het bevoorradingsverkeer niet in belangrijke mate zal toenemen. Er wordt verwacht dat ten 
behoeve van de bevoorrading één a twee maal per week een bestelbus het terrein zal betre-
den. Er zal op dit punt dan ook geen onevenredige aantasting van het woongenot in de om-
geving plaatsvinden. 
Dat insprekers overlast door jongeren voorzien, is in de eerste plaats een aanname die niet 
op voorhand kan worden verwacht. Dit kan dan ook niet in een bestemmingsplan worden ge-
reguleerd.  
 
4. U. van Linde en F. van Linde – Brouwer: aanslag op de leefomgeving 
Insprekers menen dat de komst van de multifunctionele accommodatie (school overdag, 
sport en dorpshuis in de avonduren/weekeinden) een aanslag vormt op hun leefomgeving.  
  
Reactie gemeente: 
Insprekers hebben deze opmerking niet nader onderbouwd, waardoor niet op deze opmer-
king kan worden ingegaan. In het algemeen kan wel het volgende worden opgemerkt. De 
gemeente heeft in overleg met de diverse betrokken partijen (Plaatselijk Belang, besturen 
school en dorpshuis) gekozen voor de betreffende locatie als plaats voor de multifunctionele 
accommodatie. Er heeft een zorgvuldige belangenafweging plaats gevonden. Daarbij is ook 
rekening gehouden met de afstanden tot de nabijgelegen woningen. Voor het huidige sport-
terrein en de sporthal gelden in planologische zin vergelijkbare afstanden tot woningen als 
voor de multifunctionele accommodatie. Het bouwvlak voor de accommodatie zal voor een 
deel op het sportterrein komen te liggen. De afstand van het terrein tot nabijgelegen wonin-
gen verandert echter niet. 



 

Voorts kunnen op grond van het huidige bestemmingsplan “Hemrik Kom” de gronden van het 
sportterrein en de sporthal onder meer worden gebruikt voor respectievelijk sportdoeleinden, 
onderwijsdoeleinden, sociaal-culturele en sociaal-medische doeleinden. De effecten van de 
multifunctionele accommodatie op de omgeving zullen niet wezenlijk anders zijn dan die van 
de huidige beschreven gebruiksmogelijkheden. Al met al menen wij dat er geen sprake zal 
zijn van een onevenredige aantasting van de leefomgeving.  
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Bijlage 2: inspraakreacties 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 




