
















Gemeente  Leeuwarden  

t.a.v. college van burgemeester en wethouders 

postbus 21000 

8900JA Leeuwarden 

 

Betreft: zienswijze ontwerp- omgevingsvergunning vaarverbinding tussen de Tijnje en de 

Kurkemeer. 

 

Geachte College,  

Wij hebben kennisgenomen van  het voornemen een vaarverbinding tussen de Tijnje en de 

Kurkemeer ter plaatste van Schilkampen te realiseren. Wij hebben in verband hier mee opmerkingen 

c.q. vragen die we in deze zienswijze willen stellen. 

1. Wij verwijten de gemeente onduidelijkheid in de communicatie betreffende : 

• De doelgroep die uiteindelijk gebruik gaat maken van de doorvaart. Dit is van belang 

vanwege de aan te leggen klasse vaartwater. De gemeente spreekt zichzelf hier meerder 

keren in tegen. Men spreekt afwisselend over een sloepen en kano route dan wel DM-klasse 

geschikt voor kruisers. Naar uiteindelijke een DM klasse functioneel voor sloepen en kano’s. 

Uiteindelijke en definitieve terugkoppeling vond pas plaats in gesprek met de projectleider 

en de wethouder op 12 december.  

Bijlage 1 en 2  

• Binnen de kaders van het project namelijk, DM klasse ( nodig om tweederde van de kosten 

vanuit de subsidie van provincie Fryslân ,project Waterfront,  de enige manier om uitvoering 

te geven aan de gekoesterde wens van de gemeente om de doorsteek te realiseren ) is elke 

input van de bewoners en belanghebbers om een alternatief aan te dragen nutteloos.  

Namelijk een sloepen en kano route heeft slechts klasse F  nodig  behoort niet tot de 

mogelijkheden omdat de subsidie vanuit het project Waterfront vervalt en de gemeente niet 

de middelen heeft zelf een doorsteek te financieren. 

Het feit dat deze subsidie verbonden aan de eis klasse DM substantieel is is pas beantwoord 

op 12 december door wethouder Isabelle Diks. 

De vraag of subsidie iets maken heeft met het vasthouden aan de vaarklasse DM is minimaal 

drie keer gesteld tijdens de bijeenkomsten door ondergetekenden en tot 12 december 

onbeantwoord gebleven. 

Bijlage 4 

• Aanvraag omgevingsvergunning huis aan huis van 14 september  : Schilkampen thv. Nr 3 

graven van een vaarverbinding tussen de Tijnje en Kurkemeer ,  ten westen van 

Schilkampen. 

Ontwerp- omgevingsvergunning huis aan huis van 3 november : plangebied perceel ten 

oosten van de woningen aan de Schilkampen tussen de Tijnje en de Kurkemeer.  

Bijlage 5 en 6  

• Bijlage 7 tijdslijn met alle contact momenten, het laatste contact moment was 12 december 

deze ontbreek op tijdslijn. 



• Bijlage 11 laatste terugkoppeling van de gemeente  tijdens het gesprek van 12 december met 

daarin onze reactie.  

 

 

 

 

2. vragen betreffende  vervuilde grond :  

• In het schrijven resultaten onderzoek Schilkampen, datum 2 maart 2011, geeft de gemeente 

aan dat nader onderzoek bevestigd dat het terrein aan de oostkant van Schilkampen nog 

steeds verontreinigd blijkt te zijn dit is middels geactualiseerd onderzoek vastgesteld 

 De bodem blijkt nog steeds verontreinigd met zware metalen en verbrandingsresten.  

In de bodem onder het maaiveld is ook voor het eerst gekeken naar de aanwezigheid van 

asbest , op een aantal plekken zijn  brokken en stukken asbest gevonden.  

De verontreiniging is formeel geregistreerd. Ook is er aangegeven dat er niet gegraven mag 

worden waar asbest in de grond zit en dat er geen grondverzet mag plaats vinden zonder 

overleg met de gemeente.  

In de beschikking van 1 februari  2011 is besloten dat o.a. op voorgenoemde locatie  sprake is 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging ( artikel 29 WBB) 

Bijlage 8 en 9 

• De doorsteek wordt juist gegraven waar de meeste asbest brokken in de grond zitten en 

waar het gebied met zware metalen en verbrandingsresten zich bevind. De gemeente is van 

voornemens om de uitgegraven grond met asbest brokken weer over het terrein te 

verspreiden om het daarna weer in te zaaien met gras en gebruiksklaar te maken. Daarnaast 

zou er een iets schoner gedeelte worden afgevoerd maar hoe en wanneer en door wie is niet 

nader omschreven.  

Bijlage 10 

• Er is geen rapport of stroomschema overhandigd waaruit blijkt dat er geen 

gedocumenteerde afvoer nodig is of sanering/ reinigingsplicht is betreffende deze grond en 

geen enkel afdoende antwoord gekomen op onze vragen over deze vervuilde grond. Ook op 

de vragen of en wie de erkende verwerker is die toezicht houdt is een vaag antwoord 

gekomen zonder naam en rugnummer. De enige mondelinge terugkoppeling die wij hebben 

mogen ontvangen is van de heer Harry Oppewal : er is later nieuw onderzoek geweest waarin 

andere uitgangspunten zijn gehanteerd. 

• Bovenstaande vaagheid staat haaks op het eigen advies van de gemeente onder geen beding 

te mogen graven en geen grondverzet te laten plaatsvinden mits goed gedocumenteerd en 

voorbereid met in acht neming van alle wettelijke maatregelen.  

3. Het gebruiken van de subsidie om een nutteloze vaarweg te graven mag geen doel op zich zijn.  

• Om de doorsteek te kunnen realiseren is er subsidie nodig die twee derde van de kosten 

betaald , de gemeente heeft ook niet meer te besteden dan het derde deel dat ze nu voor 

haar rekening neemt.  

• De subsidie is gekoppeld aan de DM klasse volgens aanwijzen vaarwaterbeheerders Fryslân 

van de provincie Fryslân. 

• Om sloepen en kano’s doorvaart te verlenen is slechts klasse f nodig .  



• Het alternatief aangedragen door ondergetekende  gaat uit van sloepen en kano’s klasse F en 

is  goed te realiseren door gebruik te maken van bestaande routes die nu al in het gebied 

liggen.  

5. Nut en noodzaak van het vasthouden aan klasse DM  

• Klasse DM moet toegang geven aan motorboten en zeilboten  deze zullen in de beoogde 

doorsteek vastlopen in alle richtingen.  

• Richting het centrum in westelijke richting zal men aan de kant van de Tijnje stranden op de 

kanaalbrug  naar de Emmakade , deze opent op afroep en vaker een opening geven zal geen 

optie zijn vanwege het feit dat het een binnenste rondweg betreft.  Is men deze brug 

gepasseerd stuit men op de brug bij de blokhuispoort en de onbeweegbare prins Hendrik 

brug. 

Aan de kant van de Kurkemeer loopt het vaarwater dood .( gedempte Vliet). 

• Richting het oosten zal men in de Tijnje de spoorbrug tegenkomen , deze opent beperkt en 

op afroep en zal niet vaker een opening kunnen geven vanwege passerende treinen.  

In de Kurkemeer zal men bij station van Camminghaburen de eerste twee te lage bruggen 

tegenkomen, gevolgd door de spoorbrug richting de froskepôlle als men naar het zuiden gaat 

en de brug over de Groningerstraatweg als men naar de Grote Wielen en naar de Bonke wil. 

• Sloepen en kano’s kunnen bovengenoemde routes wel bevaren.  

• Ook voldoet de diepte van de Kurkemeer (60 centimeter ) niet aan de gestelde eisen van de 

DM klasse (1,30). 

• De Dm klasse met een breedte van 15 meter die dwars door het opfok gebied van de 

meeuwenkolonie gaat zal ernstige schade toebrengen aan het prachtige gebied ten oosten 

van Schilkampen.  

• De DM klasse zal Schilkampen scheiden van het gebied dat altijd haar achterland is geweest 

en dus ook alle mogelijkheden voor de toekomst om het zeer bijzondere buurtschap 

Schilkampen te combineren met een uniek stukje natuur midden in de stad voor bezoekers ( 

te water) toeristische op de kaart te zetten.  

• De begrazing die nu plaats vind door de pony’s en geiten van ondergetekende vormen een 

belangrijkonderdeel van het in stand houden van het kale droge land waar de kolonie haar 

jongen groot brengt. Door het graven van de doorsteek zal begrazing niet meer mogelijk zijn 

aan de kant van de kolonie waar de jongen opgroeien er zal riet gaan groeien in plaats van 

het nodige gras. De gemeente spreekt over een vervangend gebied ten oosten van de 

kolonie maar geeft niet aan hoe dit gebied kaal en droog zal worden gehouden als hier geen 

begrazing meer plaats zal vinden. 

• Het bevaren van de doorsteek door motorboten die per abuis denken dat ze ergens heen 

kunnen zal veel meer verstoring geven dan sloepen en kano’s.  

• Het bevaren van de doorsteek zal om bovengenoemde redenen een teleurstelling zijn voor 

motorboten en een enorme tijdverspilling omdat men moet terugkeren om verder te 

kunnen. 

• Men kan hier spreken van een wangedrocht wat geen enkel doel dien behalve subsidie 

binnenhalen om het project te kunnen financieren.  

• Door vast te houden aan de DM klasse sluit men het realiseren van een door de gemeente 

als charmant en  zeer interessant  alternatief genoemde aangedragen oplossing dat gebruik 

maakt van de bestaande route bij voorbaat uit.  

6. Aangedragen alternatief:  



• Maakt gebruik van klasse F doorsteek bedoeld voor sloepen en kano’s. Door de veel 

beperktere breedte  eis  is meer mogelijk in de realisatie.  

• Is goedkoper omdat er minder gegraven hoeft te worden vanwege de geringe breedte en 

diepgang. 

• Maakt gebruik van de bestaande watergang aanwezig in het gebied. Er ligt al een 

meanderende bijna perfecte route om het gebied van de meeuwenkolonie heen.  

• Indien men voor deze route kiest zal het een unieke doorvaart door een natuurgebied 

worden vergelijkbaar met de Oude Venen te Earnewâld.  

• De vaarroute gaat langs het fundament van een oud watermolentje dat er nog steeds staat 

deze zou men in ere kunnen herstellen. 

• Er is ruimte om een vogelkijkhut te realiseren aan de goede kant van de meeuwenkolonie 

zonder dat men het hele gebied kan betreden. 

• In dit alternatief staat de natuur centraal en niet de doorsteek op zich. 

• Het buurtschap Schilkampen kan in deze opzet prachtig betrokken worden. Er staat een oud 

elektriciteit gebouw dat heel goed zou kunnen dienen als expositie ruimte met bv een 

tentoonstelling over de veelbewogen geschiedenis van Schilkampen.  

• Er is een kunstenaar woonachtig te Schilkampen , hij heeft ook het kunstwerk aan de 

voorzijde ontworpen en zou ook meekunnen denken in het inrichten van het gebouw.  

• Er kan gedacht worden aan een gedeelte aan de oostzijde van de kolonie toegankelijk te 

maken doormiddel van loopsteigers , deze zorgen ervoor dat het gebied op zich niet 

betreden wordt maar geeft wel een stukje zicht op de schoonheid van het gebied. 

• Aan de westkant van de meeuwenkolonie kan begrazing mogelijk blijven zodat het droge 

kale grasland waar de jonge meeuwen opgroeien blijft bestaan. 

• De mogelijkheden zijn volop aanwezig en zorgen er alle voor het unieke karakter van het 

gebied juist  ontwikkeld wordt  in plaats van het ondoordacht graven van een nutteloos 

brede doorsteek wat naast frustratie over het doodlopen aan alle kanten ook geen gebruik 

maakt van het prachtige stuk natuur wat men in handen heeft.  

• Het alternatief gaat door minder of geen vervuilde grond . 

 

 

Als laatste willen we benadrukken dat we op geen enkele wijze tegen de gekoesterde wens van de 

gemeente zijn om een doorsteek te realiseren maar dat als Leeuwarden zich als waterstad met 

toeristische hoogtepunten op de kaart wil zetten behoud en gebruik maken van de unieke gebied 

met stadmeeuwenkolonie prioriteit nummer 1 moet zijn en niet verloren moet gaan aan een 

doorsteek van nutteloze afmetingen . 

Gedurende het hele traject is getracht ruimte te vinden dit te bespreken en de oogkleppen DM 

klasse af te zetten en met een open blik het geheel te bekijken maar helaas hebben we slecht bij de 

laatste twee gesprekken samen met de wethouder door kunnen dringen tot de kern van het 

probleem namelijk de koppeling DM vaartwater, benodigde subsidie.  

 

De gemeente zou zichzelf tekort doen als men het plan zoals nu ontworpen door zou zetten.  

Daarnaast blijven inhoudelijk de punten betreffende de communicatie en de vragen omtrent de 

vervuilde grond  uiteraard bestaan.  

 



Geachte college,  

We willen u oproepen om het project doorsteek Schilkampen los te koppelen van  het project 

Waterfront en de daarmee samenhangende subsidie regeling die vaarklasse DM voorschrijft. Deze 

vaarklasse van 15 meter breed zorgt voor een lelijke doorvaart die geen toegevoegde waarde heeft 

omdat de motorboten die deze klasse bevaren niet verder zullen kunnen met alle frustratie van dien. 

Ook zullen de sloepen en kano’s die dit water bevaren niks zien van de schoonheid van het gebied. 

Voor sloepen en kano’s kan het gebied en de doorsteek een parade paardje worden, dat hoog in de 

top tien van de gemeente Leeuwarden gepresenteerd kan worden en zich kan meten met een Jan 

Durkspolder te Earnewoude. 

Dit kan alleen als men de vaarklasse F hanteert  waardoor er door het gebied kan worden gevaren 

met gebruikmaking van het water wat er van nature al is en men het gebied op een unieke manier 

kan ontsluiten en voorzien van toeristische ,educatieve informatie rondom de laatste en enige 

stadsmeeuwenkolonie,   en een prachtige natuur kan bieden midden in de stad. Dit in combinatie 

met het pittoreske buurtschap Schilkampen met zijn veelbewogen geschiedenis en betrokkenheid bij 

het water en ooit thuishaven van een skutsje bouwer en de eerste historische binnenkomst te 

Leeuwarden. bijlage 12 

We realiseren ons dat dit een gedachte omslag betekent en wellicht verandering van bestemming 

van het gebied en een langere aanlooptijd om provincie fryslan bereid te vinden eventueel de eis DM 

vaarklasse los te laten om alsnog de subsidie uit toe te kennen of binnen een nieuwe bestemming , 

recreatie , nieuwe gelden te vinden.  

Ons dringende advies is de korte termijn los te laten en opnieuw met oog op de toekomst voor de 

langere termijn te gaan en de nutteloze vaarklasse DM los te laten. De doorsteek moet geen project 

op zich zijn maar het gehele  gebied met alle mogelijkheden inclusief een doorvaart van de Tijnje 

naar de Kurkemeer moet het project zijn. 

Neem de tijd om deze parel op de juiste manier te ontwikkelen en laat het niet verloren gaan in 

kortzichtigheid en denken vanuit een nutteloos kader.  

Ik ben ten allen tijden bereid om een rondleiding in het gebied te geven en mondeling toelichting te 

geven.  

 

Hoogachtend,  

Linda van der Veen  

Schilkampen 9-11 8924 BC LEEUWARDEN 

 

Namens, 

Familie S. Sinnema, Schilkampen 13 8924 BC LEEUWARDEN 

Familie Y. Mentjox, Schilkampen 5 8924 BC LEEUWARDEN 

Mevr. K. Mentjox, Noordvliet 567 8924 AE LEEUWARDEN 

Familie de Bruin, Schieringenweg 25-B 8924 CS LEEUWARDEN   



 

 

Bijlage 1  
 
Reactie- en antwoordnota zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning realiseren vaarverbinding 
tussen de Tijnje en de Kurkemeer ter plaatste van de Schilkampen in Leeuwarden 
 
De ontwerp-omgevingsvergunning heeft in de periode vanaf 3 november 2016 gedurende zes weken 
ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is één zienswijze namens 5 omwonenden ontvangen. 
 
Hieronder wordt de inhoud van de zienswijze samengevat en volgt per punt het gemeentelijke 
commentaar.  
 
Indieners mevrouw L. van der Veen, Schilkampen 9-11, de familie S. Sinnema, Schilkampen 13, 
familie Y. Mentjox, Schilkampen 5, mevrouw K. Mentjox, Noordvliet 567 en familie De Bruin, 
Schieringenweg 25-b. 
 
1. De gemeente is op een aantal punten onduidelijk in haar communicatie. Het betreft de 

doelgroep die gebruik gaat maken van de doorvaart, de vaarklasse DM en de publicaties. 
 
Reactie:  
 
Het project doorsteek Schilkampen is één van de zeven projecten van het programma Waterfront. 
In het Rapport Waterfront Leeuwarden (24 februari 2015) beschrijven de provincie Fryslân en 
gemeente Leeuwarden de inhoud van het programma Waterfront. Specifiek wordt over de 
Schilkampen vermeld:   
 
‘De barrière bij Schilkampen belet doorgang van sloepen en kano’s van en naar de Groene Ster en 
Camminghaburen’ en:  
 
‘Doorsteek Schilkampen: sinds jaren een wens van de gemeente: het doorbreken van de barrière 
tussen Het Vliet (de Kurkemeer) en het Nieuwe Kanaal (Schilkampen) en hiermee wijken en 
achterliggende recreatiegebieden beter te ontsluiten tot de stad. Doel van de ontsluiting is meer 
pleziervaart naar Leeuwarden te trekken.’ 
 
‘Op dit moment ontbreekt de doorkoppeling tussen Het Vliet (de Kurkemeer) naar het Nieuwe 
Kanaal (Schilkampen). Het opheffen van deze barrière is al jaren een wens van de gemeente 
Leeuwarden en kan nu middels het programma Waterfront worden uitgevoerd. De doorsteek zorgt 
er niet alleen voor dat vaartuigen vanuit de Wielen en de Groene Ster Leeuwarden gemakkelijker 
kunnen bereiken, maar ontsluit ook inwoners van de wijk Camminghaburen via het water met de 
stad. Voor het beheer en onderhoud zal een uitbreiding van areaal moeten worden doorgevoerd in 
het kader van de programmabegroting. De beheer en onderhoudskosten starten het jaar na het jaar 
van oplevering. De extra activiteiten voor het beheer van de openbare ruimte betreffen € 1.200,- 
p/jr.’ 
 
Als minimale afmetingen voor een dergelijke vaarweg houden de provincie en gemeente het profiel 
van een zogenaamde DM-klasse vaarweg aan. De doorsteek krijgt dan ook de bijbehorende 
maatvoering (15 m breed en 1,3 m diep) die bij een DM-klasse hoort. Immers, de Tijnje/Het 
Nieuwe Kanaal is geschikt voor beroepsvaart en de Kurkemeer heeft de DM-klasse. Ook de 
achterliggende watergangen, zoals het Ouddeel en de Bonkevaart hebben de DM-klasse. Het zou 
daarom niet logisch zijn om tussen deze twee vaarwegen en in het vaarwegennetwerk tussen de 
recreatiegebieden de Wielen, Aldtsjerk, Bonkevaart, Dokkumer Ee en de binnenstad van 
Leeuwarden een smallere watergang aan te leggen. Een sloep (en zeker een kano) kan weliswaar 
door een watergang die minder diep en/of breed is. De doorsteek is echter niet alleen bedoeld 
voor deze vaartuigen, maar moet een verbinding bieden voor een groot aandeel watersporters met 
vaartuigen met een maximale diepgang van 1,30 meter. 
 
De publicatie van de aanvraag omgevingsvergunning in de Huis aan Huis op 14 september 2016 
vermeldde per abuis dat een vergunning was aangevraagd voor de locatie Schilkampen t.h.v. nr 3, 
ten westen van Schilkampen in plaats van ter plaatse van de Schilkampen. De publicatie van de 



 

 

ontwerp-omgevingsvergunning op 2 november 2016 noemde wel de juiste locatie, namelijk: het 
perceel ten oosten van de woningen aan Schilkampen.  
 
2. Indieners stellen een aantal vragen over de vervuilde grond. 
 
Reactie: 
 
Naar aanleiding van de opgesomde punten in de zienswijze merken wij op dat er gegraven mag 
worden omdat er een deelsaneringsplan is ingediend en er op dit plan beschikt is. Het herschikken 
van de grond mag plaatsvinden zoals aangegeven in het saneringsplan waarbij aan de 
randvoorwaarden moet worden voldaan. De uitgegraven (verontreinigde) grond wordt inderdaad 
weer over het terrein verspreid. Maar voordat het weer wordt ingezaaid met gras, wordt deze 
verplaatste grond afgedekt met een laag schonere grond. Daarmee worden de 
contactmogelijkheden met de verontreinigde grond beperkt voor de gebruikers van het gebied. 
 
De beschikking op het deelsaneringsplan (conform titel 4.1 van de Awb)  is op 25 oktober 2016 
verstuurd. Tot en met 7 december 2016 konden belanghebbenden bezwaar maken. Er is echter geen 
bezwaar ingediend. Daarmee is de beschikking definitief geworden.  
  
3. Er wordt gesteld dat het gebruiken van de subsidie om een nutteloze vaarweg te graven geen 

doel op zich mag zijn. 
 
Reactie: 
 
De Provincie Fryslân heeft haar bijdrage toegezegd aan de zeven projecten die vallen onder het 
programma Waterfront. Aangezien de provincie en gemeente gezamenlijk de vaarwegklasse 
bepalen, is de DM-klasse één van de voorwaarden voor het ontwerp van de Doorsteek Schilkampen. 
Voor de motivatie voor de te graven vaarweg met DM-klasse verwijzen wij u naar onze reactie 
onder punt 1. 
 
4. De indieners maken kanttekeningen bij de nut en noodzaak van het vasthouden aan de vaarklasse 

DM. 
 
Reactie: 
 
Het netwerk van vaarwegen dat er voor moet zorgen dat de binnenstad beter bereikbaar wordt 
voor de watersporter, bestaat uit vaarwegen van minimaal de DM-klasse. Op een aantal locaties 
voldoet de maatvoering in dit netwerk niet aan de minimale eisen die aan een DM-klasse vaarweg 
worden gesteld. Zo is een aantal bruggen (nog) te laag en is de diepte soms onvoldoende. Omdat de 
aansluitende vaarwegen van de doorsteek ook al minimaal de DM-klasse hebben, zullen de 
vaartuigen die van de doorvaart gebruik maken dan ook niet vastlopen. De vaarweg richting het 
centrum is nog een klasse hoger, klasse CM. Dit geldt ook voor de Tijnje zodat ook de grotere, hier 
toegestane, vaartuigen de genoemde bruggen passeren. Enkele jaren geleden is op enkele punten 
de doorvaarthoogte in de Bonkevaart vergroot en de provincie heeft het voornemen om direct 
aansluitend op de realisatie van de doorsteek de Kurkemeer op de juiste diepte te brengen. Voor 
de motivatie voor de te graven vaarweg met DM-klasse verwijzen wij u naar onze reactie onder 
punt 1. 
 
In overleg met de bewoners van Schilkampen, de Stichting Sovon (Vogelonderzoek Nederland) en de 
Vogelbescherming is het tracé van de doorsteek zodanig aangepast en bepaald dat het gebied van 
de meeuwenkolonie minimaal wordt beïnvloed.  Bij de aanleg van de watergang wordt een heel 
klein deel van het kokmeeuwengebied aangetast. Ter compensatie daarvan wordt ten oosten van 
het broedgebied een terrein geschikt gemaakt voor de kokmeeuwen. Dit compensatiegebied 
voldoet aan de volgende eisen: 
- terrein ligt net onder de waterspiegel; 
- in het water worden eilandjes gecreëerd; 
- het water rondom de nieuw te graven eilandjes is ondiep, maximaal 0,50 meter 
 waterdiepte; 



 

 

- de eilandjes zijn niet toegankelijk voor predatoren en zijn struik- en boomvrij; 
- géén beschoeiing rondom de eilandjes. 
 
Deze eisen leveren een ideaal leef- en broedgebied op voor de kokmeeuwen. 
    
Voorzieningen voor aanleg van boten worden bewust niet getroffen, ten gunste van de natuur en 
ecologie (voorkomen van onrust door recreanten, vissers, afval, etc..).  
 
Om de nieuwe vaarweg goed in te passen in de omgeving, worden aan beide zijden 
natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het tracé en het ontwerp zijn tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met de provincie en het waterschap. 
 
De vrijgekomen grond wordt op het terrein verwerkt, zo dicht mogelijk grenzend aan de nieuwe 
watergang en aansluitend op het reeds aanwezige grondlichaam aan de oever van de Tijnje. 
Hierdoor blijven de lichte glooiingen van het terrein en de lage, niet-beschoeide plekken aan de 
Kurkemeer intact als waardevolle plekken voor natuur en ecologie. Voor meer informatie over de 
ecologische uitvoerbaarheid verwijzen wij u naar het ecologisch rapport dat onderdeel uitmaakt 
van de omgevingsvergunning.    
 
5. Door de indiener wordt een alternatief plan voor de doorvaart aangedragen.  
 
Reactie: 
 
Wij waarderen het door u aangedragen alternatief. Echter, de aanvraag omgevingsvergunning dient 
te worden getoetst zoals deze is ingediend. Deze aanvraag is getoetst aan alle ruimtelijk relevante 
aspecten. Uit deze toets is gebleken dat het plan voldoet aan al deze aspecten. Wij verwijzen u 
hiervoor naar de ruimtelijke onderbouwing die bij de omgevingsvergunning hoort.  
 




