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Onderwerp: Bestemmingsplan Tzum. Sportclustering. 

Geachte heren, i , ; 

Hierbij wil ik mijn zienswijze over dit bestemmingsplan geven. 
Ten eerste kan ik niet begrijpen waarom B & W toestemming hebben gegeven om te mogen 
beginnen met de aanleg en realisatie van dit project, zonder dat aan alle wettelijke eisen is 
voldaan. Er is geen bestemmingsplan wijziging, geen bouwvergunning, niets. 
Nu het bijna klaar is, hebben diegene die er bezwaren tegen hebben, geen enkele kans meer 
om hun mening kenbaar te maken. Of men moet zich de woede van mededorpsbewoners op 
de hals halen door dit project stil te laten zetten door naar de rechter te gaan. Men heeft door 
Uw handelen geen andere keuze dan er maar (onder protest) mee in te stemmen. 
U verdient hiermee zeker geen schoonheidsprijs als goede bestuurder. 

Ten tweede vind ik dat u met twee maten meet als ik naar art 4.1. Milieuzonering zie. 
Heel het dorp valt volgens bestemmingsplan Tzum onder milieuzonering klasse 1 of 2 .en 
daarop is geen uitzondering mogelijk. Wat schets mijn verbazing dat in bestemmingsplan 
sportclustering een milieuzonering 3.1 is toegestaan Dat was toch niet mogelijk in Tzum? 
De door u gegeven omschrijving van de verzachtende omstandigheden is zeer zwak, omdat in 
een milieuzonering duidelijk wordt omschreven wat mag en wat niet mag. De door 
aangehaalde verwachting dat de milieubelasting lager is dan het gemiddelde,is een zwakke 
uitleg, want de milieuzonering gaat al uit van de gemiddelde situatie Ook uw verhaal dat het 
een verbetering is met de oude situatie doet niet ter zake, dit is een nieuw terrein. 
Het feit ,dat de velden 's avonds niet gebruikt zullen mogen worden, zal zal de 
kaatsvereniging niet blij zijn: Competitiekaatsen wordt's avonds gespeeld . Verder vinden 
evenementen 's avonds plaats 
Of schept dit een situatie van gedogen ? Wat hier kan ,kan ook op de Wommelserweg? 

Mijn conclusie is dat de gemeente bij het ontwerp, een fout heeft gemaakt. Dat dit sportveld 
hier nooit op deze manier had kunnen en mogen worden aangelegd. Het is aan de gemeente 
hier een oplossing voor te vinden. En dus niet alleen het bestemmingsplan goed keuren en 
het dan rechtsgeldig verklaren. 
Nee, een duidelijk antwoord verwacht ik van u, om te voorkomen dat ik misschien verdere 
stappen moeten nemen. 

Hoogachtend, 
Abe deVries. 
/I 
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