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Gemeente Koggenland 
T.a.v.: de gemeenteraad 
Postbus 21
1633 ZG AVENHORN

Dossiernummer:
BAIÍ.6.18.014909

Telefoon: Datum: 23 april 2019

Behandeld door: E-mail: dossiergroep@das.nl Fax: 020-6513601 
venneld ons dossiernummer in 
de onderwerpregel

Betreft: ZIENSWIJZE ontw e rpbestemmingsplan Spierdijk woningbouw plan Spierland

Geachte Raad,

Namens cliënt^^^^^^^^^^^^^^^l gevestigd wordt
hierbij een zienswij/e ingesteld gericht tegen het genoemde ontwerpbestemmingsplan.

ZIENSWIJZE

De bezwaren van cliënt richten zich tegen het plandeel zoals het in de onderstaande atbeelding 1 
met de blauwe aanduiding is aangegeven.
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Afbeelding 1
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Ter plaatse is de bestemming ‘verkeer’ ingetekend waardoor alle in artikel 4 van de 
voorschriften bij het ontwerpplan opgenomen voorzieningen planologisch mogelijk worden 
gemaakt.

Voorts is, zoals blijkt uit albeelding 2 onderstaand, de bestemming ‘verkeer’ zelfs gedeeltelijk 
ingetekend op het Kadastrale perceel 241 dat in eigendom is bii cliënt.

Cliënt acht de wijze van ontsluiting in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Daartoe wordt 
het volgende aargevoerd.

i) Bowlingcentrum niet meer veilig bereikbaar

De parkeervoorzieningen bij de Bowlingbaan zijn niet meer goed bereikbaar door de aanleg van 
een doorgaande weg. De situatie ter plaatse is nu al zodanig dat bezoekers met de auto altijd een 
draai moeten maken om uit te rijden. Dat zal niet veilig mogelijk zijn als die draai moet 
worden verricht over de nieuwe doorgaande weg.

De leveranciers van het bowlingcentrum komen met grote vrachtwagens naar het pand. Er is 
helemaal geen ruimte om op te stellen zonder de doorgaande weg te blokkeren.

Cliënt merkt op dat een volledig nieuwe verkeerssituatie wordt gerealiseerd zonder dat daaraan 
een deugdelijk onderzoek ten grondslag ligt. Op grond van het voorstaande meent hij dat het 
plan in deze vorm geen doorgang kan vinden.

ii) Mogelijkheden bestaande bestemming belemmerd

Aan de zuidkant van het pand dient minimaal drie meter te worden vrijgehouden om met een 
vorkheftruck de machines achteraan de bowlingbaan uit hei pand te takelen voor onderhoud, en 
voor parkeerplaatsen. Het eerste betekent dut een machine van circa 1000 kilogram? op een 
vorkheftruck moet worden verreden, direct naast een doorgaande weg. Dii zal niet goed of veilig 
mogelijk zijn.

Bovendien dienen de banen van het bowlingcentrum aan strikte voorwaarden te voldoen. Omdat 
ter plaatse ook wedstrijden plaatsvinden moet er worden voldaan aan keurmerken en wordt door 
het Nationaal Bowling Instituut (NBI) regelmatig controle uitgevoerd.

Cliënt betwijfelt of de aanleg van een doorgaande weg op zeer korte afstand van de bestaande 
bowlinghal zonder gevolgen voor de stabiliteit van de bowlingbanen mogelijk is. De gemeente 
heeft zich te weinig rekenschap gegeven van de bestaande íunctie en de weg erlangs ingetekend.
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Conclusie

Client meent dat het voorliggende ontwerpbestemmingsplan in strijd is met de goede ruimtelijke 
ordening. Ruimtelijke relevante zaken zoals het voortbestaan van de bestaande bestemming en 
het veilig kunnen afwikkelen van het verkeer zijn niet onderzocht. Cliënt meent dat het 
voorhggende ontwerpplan een aanmerkelijke kwalitatieve achteruitgang inhoudt van een 
bowlingcentrum dat al sinds 1981 ter plaatse aanwezig is.

Alternatief?

Overigens is cliënt te allen tijde bereid om met uw gemeente te kijken naar een alternatief voor 
het ontwerpbestemmingsplan. Zij hebben al geopperd om de bowlinghal een kwartslag te draaien 
zodat de afwikkeling van het verkeer en de bowlinghal meer ruimte heeft. Cliënt heeft tevens 
geopperd dat het bedrijf op een goede manier kan worden verplaatst of desnoods kan worden 
aangekocht.

Hij heeft v an uw gemeente nooit begrepen welke opties voor een betere ruimtelijke ordening 
bespreekbaar zijn.

Verzoek

Cliënt verzoekt u het bestemmingsplan niet ongewijzigd vast te stellen.

Met vriendelijke groet,
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Ontwerpbestemmingsplan Spierdijk 
woningbouwplan Spierland (gemeente 
Koggenland)

Korenland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenlana maken op grono van artiKel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Spierdíjk-woningbouwplan Spierland 
ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van 82 woningen in de nieuwe wijk 
Spierland, aan de oostzijde van Spierdijk, mogelijk te maken.

Ter inzage

Het oniwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 18 maart tot en met 28 april 2019 íer inzage (6 weken). 
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeDlannen.nl en 
www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onaer de kop "in procedure'.' Het identificatienummer is 
NL.IMRO.1598.BPKSpierland-ON01. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op de afdeling 
Wonen ík Ondernemen tijoens de openingstijden van hei gemeentehuis. Op afspraak kunt u ook buiten 
de gebruikelijke openingstijden het bestemmingsplan inzien.

Zienswijze

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan een .eder zienswijzen over het 
ontwerpplan indienen. Schríftelijke zienswijzen dienen te worden ger.chx aan de gemeenteraad van 
Koggenlana, Postbus 21,1633 ZG Avenhorn. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze 
dient een afspraak te worden gemaakt met de afdeling Wonen 8i Ondernemen, tel 0229-5^8463.

Voor zowel de schríftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden 
aangegeven op welke onderdelen van het betreffende ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking 
heeft.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland
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