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1I n l e i d i n g  

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft het ontwerp bestem-

mingsplan “Uitbreiding parkeervoorziening supermarkt aan de Wythústerwei te 

Stiens” vanaf 25 juli 2012, gedurende zes weken, in het gemeentehuis tijdens 

openingstijden ter visie gelegen. Daarnaast is het bestemmingsplan eveneens 

digitaal ter beschikking gesteld op de website ruimtelijkeplannen.nl, zodat via 

internet waar dan ook kennis kon worden genomen van de plannen.  

 

In de periode van tervisielegging kon tot en met 4 september 2012 door ieder-

een (zowel schriftelijk, digitaal als mondeling) een zienswijze worden inge-

diend. Er zijn in totaal 5 zienswijzen ingediend, waarvan twee gelijkluidend 

(zienswijzen 4 en 5). Alle zienswijzen zijn binnen de termijn van tervisieleg-

ging ingediend en derhalve ontvankelijk. In voorliggende zienswijzennota 

wordt hiervan verslag gedaan. De zienswijzen zijn samengevat en voorzien van 

een gemeentelijke reactie. Per zienswijze is tot slot aangegeven of dit tot 

aanpassing van het bestemmingsplan heeft geleid.  

 

De originele ontvangen zienswijzen zijn in de bijlage bij deze zienswijzennota 

opgenomen. Uit uitspraken van de Raad van State blijkt dat een zienswijzen-

nota uit oogpunt van privacywetgeving niet hoeft te worden geanonimiseerd1. 

Dit is voor de ingekomen zienswijzen dan ook niet gedaan.  

 

Het overzicht van ingediende zienswijzen is als volgt: 

- Achmea Rechtsbijstand namens omwonende aan Wythústerwei 29; 

- Omwonenden aan Wythústerwei 31; 

- Omwonende aan Van Wyckelstrjitte 26; 

- Dorpsbewoners van diverse adressen; 

- Omwonenden aan Wythústerwei. 

 

Voorliggende zienswijzennota geldt als bijlage bij het vaststellingsbesluit van 

het bestemmingsplan. 

                                                   
1ABRvS, 30 november 2011, AB 2012/17, nr. 201012799/1/R2. 
 





 

  
130.24.02.77.00 - Zienswijzennota Bestemmingsplan Uitbreiding parkeervoorziening super-
markt aan de Wythústerwei te Stiens - 5 november 2012  7 

2 B e h a n d e l i n g  

z i e n s w i j z e n  

2 . 1   

Z i e n s w i j z e  1   

Zienswijze 1 betreft de brief van 4 september 2012, die is ontvangen op 5 

september 2012, en afkomstig is van Achmea Rechtsbijstand namens de om-

wonende aan Wythústerwei 29. 

2 . 1 . 1   

O p m e r k i n g e n  

Namens belanghebbende wordt door Achmea Rechtsbijstand op grond van de 

volgende argumenten verzocht ook de nu voorgenomen plannen te verwerpen 

en het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen: 

 

1. Eerdere plannen voor het gebied, waarbij het park ook zou worden 

aangetast, zijn afgeblazen wegens de vele bezwaren. 

 

2. Er bestaat geen noodzaak voor uitbreiding van de parkeervoorziening 

en er is tevens geen onderzoek naar nut en noodzaak verricht. De hui-

dige parkeervoorziening voldoet; slechts enkele dagen per jaar zijn de 

parkeerplaatsen volledig bezet. Daarnaast wordt de vraag gesteld met 

welk doel de parkeergelegenheid dient te worden uitgebreid, aange-

zien de supermarkt een lokale functie heeft en het aantrekken van 

meer klanten in Stiens met een totaal van vier supermarkten niet aan 

de orde lijkt.  

 

3. Het planvoornemen leidt tot een toename van het aantal bezoekers en 

daarmee een toenemende verkeersdruk die niet kan worden opgevan-

gen in het gebied. De verkeerssituatie is thans al gevaarlijk en heeft 

meerdere malen geleid tot (bijna) ongelukken.  

 

4. Het planvoornemen leidt tot aantasting van het park waarbij be-

zwaarmaker zijn uitzicht over het park verliest en nog slechts zicht op 

een parkeervoorziening met daar geparkeerde auto’s zal hebben. Deze 

inbreuk op de bestaande situatie is voor bezwaarmaker een onaan-

vaardbare aantasting van het woongenot.  

 

5. De groenvoorziening dient een hoger algemeen belang en is bovendien 

noodzakelijk voor de leefbaarheid van de wijk. Vanwege het planvoor-
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nemen wordt het park nu onherstelbaar aangetast door de kap van on-

der meer 30 bomen. Bezwaarmaker vindt dit onaanvaardbaar, temeer 

nut en noodzaak van het plan niet eens is aangetoond.  

 

6. Door bezwaarmaker wordt aangegeven dat bewoners destijds hebben 

meebetaald aan de aanleg van het park. Zonder overleg wordt nu een 

deel van dit gemeenschappelijk eigendom verkocht. Belanghebbende 

wijst er tevens op dat in 2002 bij de bouw van de overdekte laad- en 

losplaats ook al een deel van het park is geofferd, waarbij de belofte 

is gedaan dat het de laatste wijziging aan het park zou zijn.  

 

7. Belanghebbende vreest dat wanneer het terrein wordt overgedragen 

er geen controle meer zal zijn op de inrichting van het terrein en het 

terrein wordt benut voor het plaatsen van reclameborden, vlaggen, 

verlichting en hekken. Een dergelijke aanblik pas niet binnen een 

woonwijk en staat niet in verhouding met de huidige aanblik van het 

terrein. 

 

8. Het planvoornemen betekent een aanzienlijke waardevermindering 

van de woning. De belangen van aanwonenden dienen te worden be-

trokken bij de besluitvorming.  

 

9. Volgens de wet dient de gemeente een goede ruimtelijke ordening na 

te streven. Dit houdt onder meer in dat ook gedegen onderzoek naar 

alternatieve locaties moet plaatsvinden. Een alternatief is in het ver-

leden ook aan de supermarkt aangeboden, maar daar is geen gebruik 

van gemaakt. Deze keuze is volgens belanghebbende nu voor rekening 

en risico van de supermarkt en dient niet ten koste te gaan van het 

park en de woonomgeving. Daarnaast zou het parkeerterrein ook kun-

nen worden aangelegd in het deel van het park dat niet door bewoners 

en wandelaars wordt gebruikt.  

 

10A. Met buurtbewoners en andere belanghebbenden is geen overleg ge-

voerd. Ook is geen gelegenheid geboden voor inspraak. 

 

10B. Het ontwerp bestemmingsplan is bovendien tijdens de vakantieperiode 

ter inzage gelegd met daarbij slechts de mogelijkheid om een ziens-

wijze in te dienen. Bezwaarmaker is van mening dat niet de juiste, of 

in ieder geval geen behoorlijke, procedure is gevoerd. 

2 . 1 . 2   

B e a n t w o o r d i n g  

Ad 1.  Waarschijnlijk doelt bezwaarmaker op de eerder in het voorontwerp 

bestemmingsplan voor de dorpskern van Stiens opgenomen wijzigings-

bevoegdheid die over het gehele Waling Dijkstrapark was gelegd. Deze 

wijzigingsbevoegdheid bood de mogelijkheid voor realisatie van een 
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jachthaven en/of passantenhaven met daarbij behorende voorzienin-

gen. Deze wijzigingsbevoegdheid was echter alleen bedoeld voor langs 

de Stienser Feart. Hier is de gemeente tijdens de planprocedure op 

geattendeerd, waarna de wijzigingsbevoegdheid alleen op dat deel 

van het park is gelegd, grenzend aan de Stienser Feart. Dit betekent 

niet dat deze plannen zijn afgeblazen, maar uiteindelijk nader zijn 

geconcretiseerd.  

 

Ad.2. Inderdaad is het aantrekken van meer bezoekers in het gebied met dit 

bestemmingsplan niet aan de orde. Zoals in de toelichting is aangege-

ven, is het aantal parkeervoorzieningen tijdens piekmomenten op 

donderdag, vrijdag en zaterdag en elke namiddag tussen 17:00 en 

18:00 uur niet toereikend. Dit kan worden onderbouwd op basis van de 

bepaling van de parkeerbehoefte middels CROW2-publicatie 182: “Par-

keerkencijfers – Basis voor parkeernormering” (2008). Hierin is een 

bandbreedte op basis van de parameters ‘niet stedelijk’ gebied (be-

paald door omgevingsadressendichtheid) en ‘rest bebouwde kom’ (be-

paald door de ligging van de locatie) opgenomen van minimaal 3 

parkeerplaatsen tot maximaal 4,5 parkeerplaatsen per 100 m2 bruto-

vloeroppervlakte (bvo). In de bestaande situatie is sprake van in totaal 

ruim 1.900 m2 bvo (supermarkt, inclusief slijterij en drogisterij). Dit 

betekent een minimale en maximale parkeerbehoefte van 57 respec-

tievelijk 86 parkeerplaatsen. Duidelijk mag zijn dat de thans aanwezi-

ge 35 parkeerplaatsen op basis van de normen en in de praktijk 

onvoldoende zijn voor de bestaande winkelvoorzieningen. Het plan-

voornemen leidt op basis van de normen tot een totale parkeervoor-

ziening van 76 parkeerplaatsen bij de supermarkt. Met dit aantal is 

uitgegaan van het gemiddelde van de minimale en maximale parkeer-

behoefte voor het gebied. Dit betreft een kengetal van 4 parkeer-

plaatsen per 100 m2 bvo. Dit is alleszins aannemelijk, aangezien met 

betrekking tot het doen van boodschappen enerzijds geen actief stu-

rend beleid naar klanten toe wordt gevoerd op het gebruiken van het 

openbaar vervoer of de fiets, maar anderzijds de winkelvoorzieningen 

wel een jong personeelsbestand kennen waarvan het merendeel van 

de werknemers met de fiets komt. 

 

Ad 3.  De oppervlakte van het aanbod aan voorzieningen is bepalend voor de 

verkeersaantrekkende werking van een gebied. Voorliggend bestem-

mingsplan beoogt geen uitbreiding van de supermarkt. Derhalve valt 

vanwege het planvoornemen geen onevenredige toename van verkeer 

in het plangebied te verwachten. Voor de hoek Gysbert Japicxstrjitte 

en Wythústerwei is overigens de afgelopen jaren één melding (d.d. 14 

april 2011) van een verkeersongeval geregistreerd (Bron: Ongelukken 

op de kaart3). Dit betrof een ongeval tussen een fiets en personenauto 

                                                   
2 Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.  
3 www.ongelukken.staanhier.nl  
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als gevolg van een oversteekfout en niet door een gebrekkige of on-

duidelijke verkeersinfrastructuur. Conflicten tussen autoverkeer en 

onbeschermde verkeersdeelnemers zijn op kruisingen voor gemengd 

verkeer helaas nooit uit te sluiten. Gevaren ontstaan vooral wanneer 

weggebruikers zich niet aan de geldende verkeersregels houden. Dit 

ligt buiten de reikwijdte van ruimtelijke plannen. Wanneer verkeers-

deelnemers zich aan de gestelde regels houden, is de kans op ongeval-

len beperkt. Daar wordt door de politie op gecontroleerd, zo ook op 

de Wythústerwei.  

 

Ad 4.  Ten aanzien van bestaande uitzichten geldt doorgaans dat daar geen 

blijvende rechten door belanghebbenden aan kunnen worden ont-

leend. Zo kan de gemeenteraad op grond van gewijzigde planologische 

inzichten en na afweging van de betrokken belangen in de omgeving 

besluiten om een andere bestemming met bijbehorende regels voor de 

betrokken gronden vast te stellen. Daarnaast geldt dat men binnen de 

bebouwde kom eerder rekening dient te houden met veranderingen in 

de bestaande woon- en leefomgeving, omdat dit voor ruimtelijke ont-

wikkelingen een meer dynamisch gebied betreft dan bijvoorbeeld het 

landelijk gebied met haar vrije uitzichten.  

 

Ad 5.  Naast de kap van bomen zullen ook bomen herplant worden en nieuwe 

bomen aangeplant. Dit betreft her te planten bomen ter plaatse van 

de voorgenomen parkeervoorziening alsook nieuwe bomen in het res-

terende deel van het park zelf. De ruimtelijke procedure die nu wordt 

gevoerd zorgt er voor dat de voorgenomen parkeervoorziening plano-

logisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt. Dit omdat realisatie op 

grond van de geldende regels in het bestemmingsplan thans niet moge-

lijk is. Evenwel vinden tegelijkertijd met het planvoornemen ook in-

grepen in het park ter opwaardering plaats. Dit is in het kader van het 

geldende bestemmingsplan wel gewoon mogelijk en daarom niet be-

trokken bij dit bestemmingsplan. Onder punt 3 in voorgaande is nader 

ingegaan op nut en noodzaak van het planvoornemen.  

 

Ad.6. Uit kadastrale gegevens blijkt dat de gemeente eigenaar is van het 

Waling Dijkstrapark. Als enige eigenaar van deze gronden heeft de 

gemeente er mee ingestemd dat een deel wordt verkocht ten behoeve 

van realisatie van de gewenste en noodzakelijke parkeervoorziening. 

Uit dossieronderzoek is gebleken dat er geen besluit van het college of 

van de raad is genomen waarmee is vastgelegd dat de wijziging in 2002 

de laatste zou moeten zijn geweest.  

 

Ad 7.  Het is aan de eigenaar om binnen de gestelde regels van het bestem-

mingsplan nader invulling te geven aan de inrichting van het terrein. 

Het bestemmingsplan maakt enkel het oprichten van bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, tot een maximale hoogte van 3 m mogelijk 

(dus geen vlaggenmasten). Burgemeester en wethouders zijn verder 
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bevoegd desgewenst nadere eisen aan de positionering en afmetingen 

van bouwwerken te stellen, wanneer onder meer het straat- en be-

bouwingsbeeld in het geding is. Verder is in de welstandsnota een en 

ander geregeld wat betreft reclame-uitingen los van de gevel van een 

pand. Wat betreft plaatsing geldt dat dit enkel op het erf en of par-

keerplaats bij de ingang van het terrein mogelijk is en niet zodanig 

mag zijn dat het uitzicht op de openbare ruimte ernstig wordt belem-

merd. Wat betreft maatvoering geldt dat de afmetingen en detaille-

ring afgestemd en in harmonie met het hoofdgebouw dient te zijn en 

dat het aantal alsook de afmetingen beperkt dient te zijn tot het 

hoogst noodzakelijk. Wat betreft vormgeving is in de welstandsnota 

aangegeven dat de aanwezige ritmiek en samenhang van het straat-

beeld niet mag worden verstoord, dat waar mogelijk reclame-uitingen 

in de architectuur dienen te worden verwerkt en er geen toepassing 

van mechanische bewegende delen mag plaatsvinden. Tot slot is wat 

betreft materiaal en kleurgebruik gesteld dat bij voorkeur geen aange-

lichte reclame, lichtcouranten, lichtobjecten of lichtreclame wordt 

gebruikt. Felle licht reflecterende reclame is niet toegestaan. Naar 

onze mening kan op grond van voorgaande voldoende worden toege-

zien op de uiteindelijke inrichting van het terrein. 

 

Ad 8.  Wat betreft de door cliënt van inspreker verwachte waardeverminde-

ring van de woning wordt op deze plaats verwezen naar de behande-

ling van zienswijzen 4 en 5 onder punt 2 waar nader is ingegaan op 

planschade. Aanwonenden zijn overigens geholpen met het oplossen 

van de parkeerproblematiek met als gevolg dat een bijdrage aan de 

verkeersveiligheid en leefbaarheid rondom het gebied wordt geleverd. 

Wij zijn dan ook van mening dat hiermee de belangen van aanwonen-

den voldoende zijn betrokken. Overigens is een ieder in de gelegen-

heid gesteld om zienswijzen op het bestemmingsplan in te dienen. Op 

deze wijze worden tevens de belangen van aanwonenden bij de be-

sluitvorming betrokken wanneer zij zienswijzen kenbaar maken.  

 

Ad 9.  Keuzes die de eigenaar van de supermarkt in het verleden heeft ge-

maakt, zijn niet relevant in deze planologische procedure. Aan de or-

de is nu een verzoek tot bestemmingsplanwijziging. De gemeenteraad 

heeft op grond van haar bevoegdheid ingestemd met het opstarten van 

de procedure voor realisatie van de met dit bestemmingsplan voorge-

nomen uitbreiding van de parkeervoorziening bij de supermarkt. Het 

door bezwaarmaker vermoedelijk bedoelde deel als alternatief is vol-

gens ons te klein, op onzichtbare en nogal aanzienlijk grotere loopaf-

stand van de hoofdingang gesitueerd en benadert bovendien de 

woningen aan Pompeblêdstrjitte 2 en 4. Dit achten wij geen wenselij-

ke locatie voor de noodzakelijke parkeeroplossing. Vastgehouden 

wordt aan de plannen zoals die thans voorliggen.  
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Ad 10A. Voorafgaand aan de procedure van dit bestemmingsplan is op 27 maart 

2012 voor omwonenden een inloopavond georganiseerd over de nieuwe 

parkeervoorziening en de kwaliteitsimpuls van het park. Wettelijk is 

het niet verplicht om een bestemmingsplan in het voorontwerpstadium 

ter inzage te leggen waarbij door omwonenden kan worden ingespro-

ken. De formele procedure voor het indienen van bezwaarschriften 

start bij de ontwerpfase. De gemeente is aldus van mening dat omwo-

nenden voldoende betrokken zijn geweest bij planvorming rondom 

uitbreiding van de parkeervoorziening van de supermarkt.  

 

Ad 10B.Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 25 juli 2012 tot en met 4 sep-

tember 2012 ter visie gelegen. In de regio Noord-Nederland vond de 

bouwvakantie in 2012 plaats in de periode van 30 juli tot en met 17 

augustus. Dit betekent dat met de tervisielegging van het ontwerp be-

stemmingsplan inderdaad een overlap met de bouwvak heeft plaatsge-

had. Wettelijk gezien zijn er echter geen regels van kracht dat een 

bestemmingsplan niet tijdens vakantieperioden ter visie kan worden 

gelegd. Jurisprudentie hieromtrent wijst dit ook niet uit. De gemeente 

heeft een ieder op analoge (in het gemeentehuis) als wel op digitale 

wijze (op internet) in de gelegenheid gesteld om kennis te kunnen 

nemen van de plannen. Het indienen van zienswijzen waarin bezwaren 

kenbaar kunnen worden gemaakt, is tijdens deze fase van de ruimte-

lijke procedure een wettelijk voorgeschreven en daarmee gebruikelij-

ke gang van zaken. Door nu te stellen dat het tijdens de vakantie ter 

visie leggen van het ontwerp bestemmingsplan en het hierop bieden 

van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen niet juist is, of 

op zijn minst onbehoorlijk, is dan ook niet terecht. 

2 . 1 . 3   

C o n c l u s i e  

Deze ingediende zienswijze heeft niet tot aanpassing van het bestemmingsplan 

geleid.  

2 . 2   

Z i e n s w i j z e  2  

Zienswijze 2 betreft de brief van 21 juni 2012, die is ontvangen op 25 juni 

2012, en afkomstig is van de omwonenden aan Wythústerwei 31. 

2 . 2 . 1   

O p m e r k i n g e n  

1. Bezwaarmakers maken zich de meeste zorgen omtrent de verkeersvei-

ligheid met het nu voorliggende plan, omdat het vrijwel recht tegen-

over de in-/uitrit van bezwaarmakers verplaatsen van de toegang van 
de supermarkt er toe leidt dat bezwaarmakers met de auto achteruit-
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rijdend, tegen het van de supermarkt afkomstige verkeer in, de 

Wythústerwei op moeten draaien. Dit is in de bestaande situatie al 

problematisch vanwege het drukke verkeer aan de Wythústerwei, het 

afslaand verkeer met betrekking tot de Gysbert Japicxstrjitte en de 

schuin tegenoverliggende toegang tot de supermarkt. Ongelukken zijn 

nu op voorhand te verwachten, zodat bezwaarmakers zich genood-

zaakt zien in de toekomstige situatie over de openbare groenstrook te 

keren en over de stoeprand de weg op te draaien.  

2 . 2 . 2   

B e a n t w o o r d i n g  

Ad 1.  In de nieuwe situatie schuift de toegang tot de supermarkt enkele 

meters zuidoostwaarts op en komt deze daarmee tussen de in-/uitrit 

van Wythústerwei 29 en Wythústerwei 31 in te liggen. In vergelijking 

met de bestaande situatie verandert er voor bezwaarmakers vrij wei-

nig. Een toename van de verkeersaantrekkende werking wordt met het 

planvoornemen niet verwacht. Wel is de verwachting dat een meer 

verkeersveilige situatie wordt gecreëerd, aangezien zoekverkeer in de 

toekomstige situatie op piekmomenten een goede parkeergelegenheid 

wordt geboden. Zoals ook nu reeds het geval is, zal door bezwaarma-

kers ook in de toekomstige situatie waakzaamheid bij het verlaten van 

het eigen erf moeten worden betracht. Het op oneigenlijke wijze ge-

bruiken van openbare gronden achten wij niet verstandig. In onze ge-

meentelijke Algemene Plaatselijke Verordening is opgenomen dat het 

verboden is met een voertuig te rijden door dan wel deze te doen of 

te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aan-

gelegde beplantings-/groenstrook.  

2 . 2 . 3   

C o n c l u s i e  

Deze ingediende zienswijze heeft niet tot aanpassing van het bestemmingsplan 

geleid.  

2 . 3   

Z i e n s w i j z e  3  

Zienswijze 3 betreft de brief van 1 september 2012, die per mail is ontvangen 

op 2 september 2012, en afkomstig is van de omwonende aan Van Wyc-

kelstrjitte 26.  

2 . 3 . 1   

O p m e r k i n g e n  

Bezwaarmaker is op grond van de volgende argumenten tegen de voorgenomen 
uitbreiding van de parkeervoorziening: 
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1. De aanleg van de parkeervoorziening is de zoveelste aantasting van 

het park door de supermarkt en leidt tot een verkleining en verschra-

ling van het schaarse openbare groen in Stiens. Voor direct aanwonen-

den leidt dit mogelijk tot waardevermindering van de woning.  

 

2. De locatie is niet geschikt voor opschaling van de supermarkt naar een 

regionale functie met dito uitstraling. Economisch kan de behoefte 

dan wel zijn aangetoond, maar men zou moeten weten dat de moge-

lijkheden op deze locatie begrensd zijn. De voorgenomen uitbreiding 

van de parkeervoorziening met 41 parkeerplaatsen leidt enkel tot ex-

tra bezoekers en vrachtverkeer, waardoor geluidsoverlast verergert en 

verkeersproblemen worden vergroot. 

2 . 3 . 2   

B e a n t w o o r d i n g  

Ad 1.  Uiteraard zal de invulling van het plangebied met een parkeervoorzie-

ning niet onopgemerkt blijven. Het planvoornemen kan inderdaad 

worden uitgelegd als aantasting van het Waling Dijkstrapark. Er zijn 

echter meerdere belangen aan de orde. In de belangenafweging van 

de raad is gebleken dat andere belangen prevaleren boven de aantas-

ting van het park. Ter compensatie hiervan heeft de raad tevens be-

sloten dat naast het planvoornemen dat met dit bestemmingsplan 

mogelijk wordt gemaakt, ook ingrepen in het park ter opwaardering 

plaats zullen vinden. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van 

het park en het inpassen van de parkeervoorziening in de omgeving is 

daarbij een belangrijk punt van aandacht. Wat betreft de door be-

zwaarmaker verwachte waardevermindering van de woning wordt op 

deze plaats verwezen naar de behandeling van zienswijzen 4 en 5 on-

der punt 2 waar nader is ingegaan op planschade. 

 

Ad 2.  Met voorliggend bestemmingsplan wordt geen opwaardering van de 

lokale supermarkt naar een supermarkt met een regionale verzorgings-

functie beoogd. Met dit bestemmingsplan wordt enkel een oplossing 

voor de geconstateerde parkeerproblematiek geboden. Dit betekent 

dat het aanwezige zoekverkeer tijdens langdurige piekbehoeften (op 

donderdag, vrijdag en zaterdag en elke namiddag tussen 17:00 en 

18:00 uur) wordt teruggedrongen. Dit komt de leefbaarheid en ver-

keersveiligheid in de buurt ten goede. Voorts geldt dat modelmatig 

gezien de oppervlakte van het aanbod aan voorzieningen bepalend is 

voor de verkeersaantrekkende werking van een gebied. Hierin veran-

dert niets vanwege het voorgenomen plan voor uitbreiding van de par-

keervoorziening. Derhalve is geen extra verkeersaantrekkende werking 

met bijbehorende geluidsoverlast en verkeersproblemen vanwege dit 

bestemmingsplan te verwachten. 
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2 . 3 . 3   

C o n c l u s i e  

Deze ingediende zienswijze heeft niet tot aanpassing van het bestemmingsplan 

geleid.  

2 . 4   

Z i e n s w i j z e n  4  e n  5  

Zienswijze 4 betreft de brief van 4 augustus 2012, die is ontvangen op 4 sep-

tember 2012, en afkomstig is van de dorpsbewoners aan Aldlânsdyk 16 / Anne 

Rauwerdastrjitte 14 / Dr. W. Kokstrjitte 1, 6, 10, 12, 13, 14, 24, 26, 28, 30, 

51 / Ds. S. Huismanstrjitte 16, 18, 26, 34, 39, 55 / Graldastins 1, 32 / Gy-

sbert Japicxstrjitte 3, 4, 5, 11, 18, 19 / Helling 19 / It Achterbosk 11 / Pet-

terhústerdijk 6 / Pompeblêdstrjitte 11 / Reinder Brolsmaplein 5 / Stienpaad 

18 / Tamme Zijlstrastjitte 4, 7 / Tsjalk 4 / Tongerboutstrjitte 10 / Tulipas-

trjitte 36 / Ungastins 8 / Van Wyckelstrjitte 4, 6, 10, 28, 30, 32, 36, 42, 44, 

46, 48 / Wythústerwei 3, 15, 16, 33B, 36. 

 

Zienswijze 5 betreft de brief van augustus 2012, die is ontvangen op 3 sep-

tember 2012, en afkomstig is van de omwonenden aan Wythústerwei 11, 13, 

15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 31A. 

2 . 4 . 1   

O p m e r k i n g e n  

Bezwaarmakers hebben bij hun zienswijze een alternatief plan ingediend. Het 

voorgesteld alternatief betreft de uitbreiding van de parkeervoorziening direct 

langs en achter de supermarkt te situeren. Bezwaarmakers vinden het vanwege 

navolgende opmerkingen niet correct dat een zo groot deel van het Waling 

Dijkstrapark wordt besteed voor de uitbreiding van de parkeervoorziening: 

 

1. De groenoppervlakte wordt teveel ingekort. In het alternatief plan is 

het ruimtebeslag geringer en hoeven geen bomen te worden verwij-

derd of verplaatst. Wel is een zodanig hoge groenvoorziening nodig dat 

auto’s en de witte gevel van de supermarkt uit het zicht verdwijnen. 

 

2. Het uitzicht voor veel omwonenden ernstig wordt belemmerd; dit 

heeft een waardevermindering van de belendende woningen en der-

halve planschade tot gevolg.  

 

3. Door de eigendomsoverdracht van de gronden aan de supermarkt is de 

beschikkingsbevoegdheid niet meer in handen van de gemeente. Dit 

betekent dat de eigenaar de mogelijkheid heeft de geplande groen-

voorziening te vervangen door een ongewenste vorm van afscheiding, 

zoals een hekwerk in plaats van een voldoende hoge groenvoorziening, 
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maar ook voor reclameborden en vlaggen. Hiertoe dienen voorwaarden 

te worden opgenomen in de koopovereenkomst.  

 

4. De in 2004 aangeplante laan met cypressen is beeldbepalend en karak-

teristiek voor het park; verwijdering hiervan leidt tot een niet te her-

stellen beschadiging van het park. 

 

5. De verkeersveiligheid met de voorgenomen uitbreiding verslechtert. 

2 . 4 . 2   

B e a n t w o o r d i n g  

Ad 1. Het staat buiten kijf dat een deel van het Waling Dijkstrapark ver-

dwijnt. Hiervoor wordt ter compensatie evenwel een ruimtelijke kwa-

liteitsslag in het bestaande park uitgevoerd. Wij stellen het zeer op 

prijs dat door bezwaarmakers meegedacht wordt met de planvorming 

voor de parkeeroplossing. Wij zien in het alternatief plan echter enke-

le knelpunten die het voorliggende planvoornemen niet kent. Zo wordt 

met het alternatief plan een onoverzichtelijk hoekpunt aan zuidweste-

lijke zijde van de door bezwaarmakers voorgestelde parkeervoorzie-

ning gecreëerd, alsook dat de ingetekende parkeeroplossing naar 

huidige maatstaven krap bemeten is. Bovendien wordt een nogal aan-

zienlijk grotere loopafstand met het alternatief plan vanaf de achter-

zijde van de supermarkt tot aan de hoofdingang voorgesteld. Dit is 

niet aantrekkelijk voor winkelende bezoekers. Tot slot geldt dat de 

woningen aan de Pompeblêdstrjitte 2 en 4 dicht worden genaderd met 

het alternatief plan. Wij vinden daarom dat vastgehouden dient te 

worden aan de plannen voor de parkeervoorziening zoals die thans 

voorliggen. In de concept koopovereenkomst met de eigenaar van de 

supermarkt zijn voorwaarden opgenomen met betrekking tot het reali-

seren van een groenvoorziening (zie tevens de beantwoording van punt 

3). 

 

Ad 2.  In artikel 6.1 Wro is bepaald dat degene die, in de vorm van inko-

mensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak, 

schade lijdt of zal lijden als gevolg van een planologische maatregel 

een aanvraag om tegemoetkoming in planschade kan indienen. Dit 

voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvra-

ger behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming in planschade 

niet voldoende anderszins verzekerd is. Het indienen van een plan-

schadeclaim kan tot binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van 

dit bestemmingsplan. Het staat belanghebbenden vrij om rechtsmidde-

len aan te wenden of een afzonderlijke procedure bij de gemeente op 

te starten voor een tegemoetkoming in planschade wanneer belang-

hebbenden menen voor vergoeding van planschade in aanmerking te 

komen. 
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Ad 3.  Er zijn verschillende voorwaarden in de concept koopovereenkomst 

met de eigenaar van de supermarkt gesteld waarmee aan de bezwaren 

van bezwaarmakers tegemoet wordt gekomen, te weten:  

- De overgang van parkeerterrein naar openbaar gebied dient te ge-

schieden door middel van een groene afscheiding, in nader overleg 

met de gemeente te bepalen; 

- De haag en bomen dienen tot genoegen van verkoper in stand te 

worden gehouden; 

- Alleen het nieuwe parkeerterrein mag worden afgesloten, het hui-

dige parkeerterrein mag niet middels een hek worden afgesloten en 

dient een min of meer open karakter te behouden.  

 

Wat betreft het bezwaar ten aanzien van een ongewenste vorm van 

afscheiding, maar ook op het mogelijkerwijs aanbrengen van reclame-

uitingen middels borden en vlaggen, wordt op dit punt verwezen naar 

de beantwoording van reactie 7 bij zienswijze 1. 

 

Ad 4.  Ter compensatie van bomenkap worden nieuwe bomen in het park 

aangeplant. Op de nieuw aan te leggen parkeervoorziening worden de 

Chinese moerascypressen herplant. Naast voorliggend planvoornemen 

is ook besloten tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit van het Waling 

Dijkstrapark te verbeteren. Hiermee wordt beoogd nieuwe beeldbepa-

lende groenelementen en karakteristieken aan het park toe te voegen. 

Van onherstelbare schade door het verwijderen van rijen bomen kan 

geen sprake zijn. De Chinese moerascypressen worden herplant ter 

plaatse van de nieuw aan te leggen parkeervoorziening. Verder wordt 

met name jonge aanplant in het park gekapt. Deze bomen zullen con-

form de in de gemeentelijke kapverordening gestelde voorschriften 

worden geveld.  

 

Ad 5.  Wij zijn er van overtuigd dat met het planvoornemen een goede bij-

drage wordt geleverd aan de verkeersveiligheid in dit gebied. Ter ar-

gumentatie wordt verwezen naar de beantwoording van opmerking 3 

in zienswijze 1 en opmerking 2 in zienswijze 3.  

2 . 4 . 3   

C o n c l u s i e  

Deze ingediende zienswijzen hebben niet tot aanpassing van het bestemmings-

plan geleid.  





 

 

B i j l a g e  

Z i e n s w i j z e n  
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