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College Burgemeester en Wethouders 

Gemeente Steenwijkland 
Postbus 162 
8330 AD Steenwijk 
  
Datum :  23 januari 2017 
 
Betreft : Inspraakreactie concept ontwerp Bestemmingsplan Giethoorn –basisschool 
               Beulakerweg. 
 
Geachte college, 
 
Hierbij doen wij u onze inspraakreactie toekomen met betrekking tot het bestemmingsplan 
Giethoorn – basisschool Beulakerweg. Allereerst willen wij opmerken dat het concept 
bestemmingsplan voor de locatie die thans voorligt, tegemoet komt aan een brede wens 
vanuit ons dorp. De kinderen in Giethoorn spelen, sporten en groeien samen op. Nu kunnen 
ze straks ook samen naar een gezamenlijke basisschool in het midden van het dorp,  een 
wens die al vele decennia in ons dorp leeft. Wij zijn er van overtuigd dat een en ander de 
saamhorigheid en sociale samenhang binnen het dorp versterkt en zijn dan ook verheugd 
dat er na jaren van discussie een bestemmingsplanprocedure is opgestart. Deze 
voorgeschiedenis is voor ons de aanleiding tot het opstellen van het onderhavige 
bestemmingsplan en dient als zodanig in de Plantoelichting te worden opgenomen. Deze 
bestemmingsplanprocedure kan wat ons betreft niet snel genoeg worden doorlopen en wij 
vertrouwen er derhalve op dat de procedure verder dan ook voortvarend zal worden 
opgepakt.  
 
Wel zijn er nog een aantal punten waarvan wij graag zouden zien dat deze bij het verdere 
planproces worden meegenomen, namelijk: 
 
 
1. Veiligheid 

Met de gemeente en omwonenden zijn wij van mening dat een verkeersveilige ontsluiting 
naar de school in ieders belang is. Wij vinden het dan ook positief dat de kom-grens en 
daarmee de 50 km-zone op de Beulakerweg, meer richting Noord wordt opgeschoven. 
Behalve dat dit een positief effect heeft op de geluidsbelasting van de school komt dit ook 
de verkeersveiligheid ten goede. Daarnaast dient aandacht te zijn voor een veilige 
fietsverbinding. Vanuit de richting van zuid en van noord zal het fietspad worden gekruist 
door vervoersbewegingen van gemotoriseerd verkeer. Dit kunnen vervoersbewegingen zijn 
van omwonenden en nabijgelegen bedrijven. Hoewel in de huidige situatie het fietspad ook 
door de middelbare schooljeugd intensief wordt gebruikt zal het aantal jonge kinderen dat 
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gebruik maakt van dit fietspad stijgen. Deze groep verdient bijzondere aandacht omdat van 
hen simpelweg door hun jongere leeftijd niet dezelfde oplettendheid kan worden verwacht 
als van de oudere jeugd. Wij verzoeken u hierbij een nadere stedenbouwkundige invulling 
rekening speciale aandacht aan te besteden. 

 
 

2. Landschappelijke inpassing 

In artikel 3 van de planregels wordt de landschappelijke inpassing bindend voorgeschreven 
waarbij verwezen wordt naar Bijlage 2 van de regels. Helaas is deze Bijlage 2 niet digitaal op 
ruimtelijke plannen oproepbaar en ook anderszins kan hier niet van kennis worden 
genomen. Dit vinden wij jammer. Wij hadden graag gezien dat de landschappelijke inpassing 
vooraf met ons was afgestemd. Giethoorn als dorp heeft een bijzondere ruimtelijke kwaliteit 
die ook juridisch wordt beschermd als ‘beschermd stads en dorpsgezicht’. Wij zijn met u van 
mening dat een maatschappelijke voorziening aan de entree van Giethoorn over een hoge 
ruimtelijke kwaliteit dient te beschikken waarbij streekeigen beplanting en materialen een 
hoofdrol spelen. Graag worden wij bij deze landschappelijke inrichting betrokken. 
 
 
3. Parkeren 

Giethoorn is in zijn totaliteit een langgerekt dorp. Van Noord naar de nieuwe locatie van de 
school bedraagt ongeveer 3,5 km. Voor Zuid zal dit ongeveer 2 km zijn. De afstand naar de 
nieuwe school is voor de kinderen afkomstig uit Dwarsgracht waarschijnlijk  het grootst, al is 
de nieuwe locatie voor hen dichterbij dan de bestaande scholen in Noord en Zuid. Door deze 
afstanden zullen relatief veel kinderen door hun ouders met de auto worden gebracht. 
Hierin voorziet de standaard parkeernorm niet. Wij verzoeken u voldoende parkeerruimte 
bij de school te faciliteren. In schoolvakanties en de weekenden kunnen deze 
parkeerplaatsen eventueel ook voor toeristen worden ingezet. Een aantal van 25 auto’s is op 
een gewone schooldag bij de Noorderschool geen ongewone situatie. Hierbij dienen dan nog 
de auto’s van de Zuiderschool te worden opgeteld. Voldoende parkeerplakken is  ook in het 
belang van de veiligheid. Als er krapte is of weinig ruimte verliest men het overzicht. Mensen 
gaan zich  klemrijden en letten niet goed op kortom men is meer bezig met het parkeren dan 
met de kinderen die om hen heen in- en uitstappen. Kortom een ruime parkeergelegenheid 
komt de veiligheid ten goede. Graag zouden wij daarbij zien dat deze parkeerplaatsen in het 
groen (bijv. grasbetontegels) worden uitgevoerd.  
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4. Bestemming Maatschappelijke Doeleinden 1 
 
De doeleindenomschrijving van de bestemmingen “Groen (artikel 3 van de regels) en 
“Maatschappelijke Doeleinden 1” (artikel 4 van de regels) heeft een grote overlap. Niet 
duidelijk is waarom hier voor twee aparte bestemmingen is gekozen. Verzocht wordt deze 
beide bestemmingen samen te voegen. Dit komt de flexibiliteit van het plan ten goede. 
Daarmee samenhangend vragen wij u het cursieve deel van de zinssnede ‘uitsluitend in de 
vorm van een basisschool met buitenschoolse opvang die onderdeel uitmaakt en dient te 
blijven uitmaken van de stichting die de basisschool exploiteert”, te schrappen. Deze dient 
geen ruimtelijk doel en hoort reeds om deze reden niet thuis in de planregels maar in een te 
sluiten privaatrechtelijke overeenkomst met de Stichting Op Kop. Voor het voorziene 
schoolgebouw is een bouwvlak opgenomen. Door echter het bebouwingspercentage in 
artikel 4.2.2, lid a, onder 2 te beperken tot 40% wordt alle flexibiliteit in het ontwerp 
wegenomen. Wij verzoeken u derhalve dit bebouwingspercentage te schrappen of nader toe 
te lichten. 
 
 
5. Opnemen flexibiliteitsbepalingen in  bestemming Maatschappelijke Doeleinden 2 

In het bestemmingsplan is tevens een bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden 2” 
opgenomen voor de huidige schoolgebouwen. Gedacht wordt voor de locaties aan een 
maatschappelijke invulling of horeca voor de Zuiderbasisschool en woningbouw voor de 
Noorderbasisschool. Wij verzoeken u deze toekomstige bestemmingen mogelijk te maken 
middels het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid gekoppeld aan ruimtelijke 
randvoorwaarden voor deze locaties. Ook dit komt de flexibiliteit van het plan ten goede. 
 
 
6. Ontwerp van het schoolgebouw 

In de planregels zijn reeds gedetailleerde uitgangspunten opgenomen voor het ontwerp van 
de school. Hier zijn wij als dorp Giethoorn niet bij betrokken. Graag zouden wij zien dat de 
bevolking van Giethoorn nauw bij de keuze van het ontwerp van het schoolgebouw en de 
omgeving wordt betrokken. Dit omdat het een gebouw van en voor de Gietersen is, en gaat 
worden. Dit is voor ons een essentieel punt. Tenslotte komt door het verlagen van de 
snelheid het schoolgebouw buiten de geluidszone van de Beulakerweg te liggen en kan 
worden voldaan aan de wettelijke normen zo blijkt uit het akoestisch onderzoek. Aan een 
onderwijsgebouw mogen echter zwaardere eisen worden gesteld zodat boven de wettelijke 
geluidsnormen nog een extra norm mag worden verwacht. Deze kwetsbare groep gebruikers 
dient immers beschermd te worden tegen geluidsbelasting zodat zij een optimale 
leerprestatie kunnen leveren. 
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Wij verzoeken u bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan de bovengenoemde  
punten in acht te nemen en te betrekken bij het plan. Graag zijn wij bereid met u in overleg 
te treden over de inhoud van het op te stellen ontwerpbestemmingsplan Giethoorn – 
basisschool Beulakerweg. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Evert van Dijk (Voorzitter) 
Bestuur Nieuw Plaatselijk Belang Giethoorn (´t Gieters Belang) mede namens Oudercomité 
Giethoorn. 
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