
 
 
         Joure, 19 september 2011  

 

 

Aan College van B&W  

en Gemeenteraad 

Herema State 

Joure 

 

 
 
Betreft: Zienswijze aanvraag omgevingsvergunning week 32, 

het kappen van 56 bomen op het perceel nabij E.A. Borgerstraat 2, 8501 ND  Joure, 
 OV 201103347/177872.tfh 

 
 
Geacht College, 
 
Namens de vereniging ‘Moai Skarsterlân’ tekent ondergetekende bezwaar aan tegen 
bovengenoemde aanvraag.  
 
Op uw website, onder de koptekst “Organisatie” stelt u het volgende: 
 
Klant centraal 
De gemeente Skarsterlân heeft als belangrijkste missie: het centraal stellen van de klant.  
Wij bedoelen daarmee onze inwoners. Maar ook bedrijfsleven, verenigingen en toeristen zijn 
bijvoorbeeld onze klanten.  
 
De gemeente wil klantgericht en open werken. We gaan voor een laagdrempelige organisatie. Een 
gemeente die initiatieven niet uit de weg gaat en meedenkt met haar klanten.  
 
De wereld buiten ons verandert snel en wij moeten daar op inspelen. Dit vraagt om een 
organisatie die zich aanpast aan nieuwe omstandigheden. 
 
U beoordeelt ons terecht op betrouwbaarheid op onze werkwijze. Dit is een belangrijke reden om 
ook aandacht te schenken aan de openheid van onze organisatie.  
 
In Visie en beleid, wonen – leefomgeving, Woonvisie 2020 (2009) vermeldt u het volgende: 
 
Strategisch gelegen in het hart van de A7-regio, langs de snelwegen A7 en A6. Waar landelijk en 
dorpswonen hand en hand gaan met een stedelijke woonsfeer in het historisch Joure. Als 
gemeente bieden wij dit allemaal. En dat willen wij nog lang blijven doen. Wij willen ons 
aanhoudend inspannen om de kwaliteit van wonen en leven in de verschillende dorpen en kernen 
te behouden. En waar nodig is te verbeteren. 
Einde citaat. 
 
 



 
 
 
Belofte maakte schuld. 
 
Klant centraal 
Door u (zie voorgaand citaat) wordt onder ‘Klant centraal’ verstaan: het centraal stellen van de 
klant. In onze optiek betekent dit ook dat de gemeente denkt vanuit het belang van de klant en dat 
dit uitgangspunt herkenbaar terug is te vinden in de organisatie van de bedrijfsprocessen. De 
gemeente gaat bij bedrijfsprocessen met de burger om als klant en richt op basis daarvan haar 
interne werkprocessen in. Voorspelbaarheid, herhaling en uniformiteit zijn belangrijke kenmerken 
van de bedrijfsprocessen. 
 
De gemeente wil klantgericht en open werken (zie bovenstaand citaat). 
Een open organisatie is naar onze mening een organisatie die onder meer: 
- goed zicht heeft in relevante ontwikkelingen in de omgeving, kennis en gevoel voor relevante 

spelers en partijen en wat hen beweegt en dit kan vertalen naar een heldere visie op de 
ontwikkelingsrichting van beleid en organisatie, te bereiken doelen en de wijze waarop men de 
doelen wil bereiken. 

- goed inzicht heeft in de wensen, belangen en behoeften van burgers en deze wensen en 
behoeften kan vertalen naar een vraaggestuurde dienstverlening door de gemeentelijke 
organisatie. 

- openstaat voor behoeften, problemen en klachten van burgers: dat wil zeggen luistert, 
signaleert, klachten opneemt doorverwijst en agendeert. 

- communiceert; dat wil zeggen voorlichting geeft, openheid toont, mogelijkheden voor 
tweerichting verkeer creëert, aandacht heeft voor communicatie met burgers, burgers 
vroegtijdig betrekt bij beleidsvoorbereiding en ontwikkelingen. 

- verantwoording aflegt; dat wil zeggen aanspreekpunt is voor burgers, inzicht geeft in gemaakte 
keuzes en afwegingen en zich op handelen en keuze laat aanspreken. 

- omgevingsgerichte medewerkers heeft. 
 
Hierbij nodigen wij de gemeente uit duidelijkheid te geven in hoeverre zij bovengenoemde mening 
van de vereniging ‘Moai Skarsterlân’ deelt, waar zij een ander mening is toegedaan en waarop 
deze mening dan is gebaseerd. 
Een uitspraak hierover is voor ons relevant, daar wij ons hebben verbaasd over de door de 
gemeente gekozen wijze van communicatie. Geen communicatie en overleg met de burgers vooraf. 
Waarom is er geen informatieavond georganiseerd? Het onderwerp is o.i. belangrijk genoeg. 
Waarom slechts een vermelding onder de bouwaanvragen, aanvraag omgevingsvergunning week 
32, het kappen van 56 bomen op het perceel nabij E.A. Borgerstraat 2, 8501 ND Joure. Welke 
beweegredenen liggen hieraan ten grondslag? Hoe verhoudt deze wijze van communiceren zich 
met de burgers tot de door de gemeente genoemde bovenstaande uitgangspunten? Of is Ter 
Huivra voor de gemeente zo onbelangrijk dat bewust voor deze stille communicatie is gekozen? 
Wat heeft de gemeente hiermee willen bereiken? Vragen waar wij graag duidelijkheid over willen 
krijgen. 
 
Woonvisie 2020 (2009) 
Zoals bovenstaand reeds is geciteerd schrijft u het volgende: 
‘Waar landelijk en dorpswonen hand en hand gaan met een stedelijke woonsfeer in het historisch 
Joure. Als gemeente bieden wij dit allemaal. En dat willen wij nog lang blijven doen. Wij willen ons 
aanhoudend inspannen om de kwaliteit van wonen en leven in de verschillende dorpen en kernen 
te behouden. En waar nodig is te verbeteren‘. 
De door de gemeente Skarsterlân aangevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit kap, 10 
augustus 2011, kenmerk OV 20110337/177872.thf, volstaat met de formele aankondiging voor het 
kappen van 56 bomen op het perceel, kadastraal bekend als de gemeente JREOO, sectie A, 
nummer 08631. Op het gemeentehuis hebben wij niet meer informatie ontvangen dan de 
omgevingsvergunning voor actieve kap d.d. 10.08.2011. Geen enkele informatie over de 



beweegreden en doel wat hiermee wordt beoogd. Graag ontvangt onze vereniging van de 
gemeente antwoord op haar beweegredenen en hoe deze aanpak zich verhoudt tot hetgeen de 
gemeente stelt in genoemde woonvisie en klantgericht werken. 
 
Onze vereniging tekent hierbij bezwaar aan tegen genoemde aanvraag omgevingsvergunning. Naar 
onze mening is Ter Huivra een karakteristiek cultuurhistorisch element in de gemeente Skarsterlân 
en is van grote betekenis voor de kwaliteit van wonen en leven, niet alleen voor het 
centrumgebied van Joure maar voor de hele gemeente. Naar onze mening is er geen 
rechtvaardiging te vinden voor de in genoemde aanvraag vergunning aangekondigde grootschalige 
kap. Bovendien is genoemde aanvraagvergunning een aanvraag met een open einde. In genoemde 
aanvraag staat o.a.: “Hiervoor moet tijdens het werk worden bepaald welke bomen moeten 
worden behouden, zulks op aanwijzing van bedrijfsleider wijkbeheer van de gemeente 
Skarsterlân”. Het is naar onze mening onaanvaard-baar dat de continuïteit en kwaliteit van een 
cultuurhistorisch object afhankelijk wordt gesteld van de aanwijzing van bedrijfsleider. Deze 
aanwijzing is voor de burger niet meetbaar en daarmee ook niet te controleren. Ter voorkoming 
van misverstanden: hiermee wordt de te volgen werkwijze ter discussie gesteld en zegt dit niets 
over de kwaliteit van de betreffende bedrijfsleider. 
 
Naast bovengenoemde vragen verzoekt de vereniging ‘Moai Skarsterlân’ de gemeente Skarsterlân: 
- inzicht geven in de beweegreden die hebben geleid tot de aanvraag van genoemde 

omgevingsvergunning. 
- inzicht geven in de kwaliteit van de in Ter Huivra aanwezige bomen. 
- inzicht geven in het doel wat de gemeente met de beoogde kap wil bereiken. 
- de voorgenomen activiteiten meetbaar te maken. 
- inzicht geven in de zienswijze van de gemeente m.b.t. tot de (her)inrichting van dit deel van 

Joure en hoe genoemde aanvraag hierin past. 
- duidelijkheid geven over welke waarde de gemeente vanuit cultuurhistorisch perspectief 

toekent aan Ter Huivra. 
- duidelijkheid geven over welke positie Ter Huivra inneemt in het toekomstperspectief van de 

gemeente en eventueel nog te ontwikkelen beleid. 
- duidelijkheid geven over hoe genoemde aanvraag en de wijze waarop deze heeft 

plaatsgevonden zich verhoudt tot in deze zienswijze geciteerde ' klant centraal en woonvisie’. 
- beargumenteerd antwoord geven over in hoeverre de gemeente de mening van de vereniging 

‘Moai Skarsterlân’ deelt m.b.t. klantgericht werken en open organisatie. 
- inzichtelijk maken waarom de onderhavige aanvraag voldoet aan de in de Wabo, hoofdstuk 2  

‘De Omgevingsvergunning’,  paragraaf 2.4, artikel 2.22, genoemde: ’in een 
omgevingsvergunning worden het project en de activiteiten waarop het betrekking heeft 
duidelijk omschreven’.  
Onze constatering is dat niet aan de inhoud van genoemd hoofdstuk 2 is voldaan; aanleiding, 
nut, noodzaak, beoogde resultaat zijn niet duidelijk omschreven en daarmee voor de burger 
niet meetbaar. Ook is niet duidelijk om welke bomen het gaat en welke criteria hierbij zijn 
gehanteerd. 

- duidelijkheid geven over de herplantplicht en of er een melding heeft plaatsgevonden. Naar de 
mening van ‘Moai Skarsterlân’ vallen de onderhavige activiteiten onder de Boswet. Deze 
Boswet is op 20 juli 1961 door het Ministerie van Landbouw en Visserij (het huidige Ministerie 
van ELenI) ingesteld om de Nederlandse bossen te beschermen. Doel van de wet is te 
voorkomen dat het bestaande bosareaal verder af zou nemen in oppervlakte. Genoemde wet 
kent ook een herplantplicht. Binnen 3 jaar nadat de houtopstand daadwerkelijk is gekapt moet 
het worden herplant. Hier ziet de provincie op toe. Uitgangspunt bij compensatie is dat 
herplantplicht op of zo dicht mogelijk bij de locatie wordt uitgevoerd. 

- de huidige inrichting van Ter Huivra is gebaseerd op eerder plaatsgevonden onderzoek, 
onderdeel hiervan is een verkeerscirculatieplan. Vereniging ‘Moai Skarsterlân’ ontvangt graag 
een voor niet deskundige burgers vatbaar inzichtelijke uiteenzetting wat de aanleiding en de 
onderliggende argumentatie is van de onderhavige plannen en hoe deze zich verhouden tot 
het onderzoek en besluitvorming waarop de huidige situatie is gebaseerd.  



- inzicht geven in hoe de onderhavige plannen zich verhouden tot het thans geldende 
bestemmingsplan. 

 
In de afgelopen weken is de vereniging ‘Moai Skarsterlân’ door vele verontruste burgers benaderd 
met het verzoek tegen de voorgenomen plannen in geweer te komen. De gemiddelde toonzetting 
van deze gesprekken kenmerkt zich door verontwaardiging en boosheid. Verontwaardiging en 
boosheid over de eventuele (verdere) teloorgang van Ter Huivra. Duidelijk is dat Ter Huivra voor 
vele Jousters van grote betekenis en meer is dan ”zo maar een parkje”. Onze vereniging 
onderschrijft deze mening en spreekt de verwachting uit dat de gemeente onze vereniging met 
haar ledenbestand ziet als klant en als zodanig benadert. Wij zijn graag bereid met u mee te 
denken over de toekomst van Ter Huivra, als onderdeel van een geïntegreerde visie over de 
inrichting van het centrumgebied van Joure. Gaande dit overleg wordt uw aanvraag opgeschort. 
Hiermee kunt u inhoud geven aan hetgeen u op uw website aangeeft, nl.: ‘De gemeente 
Skarsterlân heeft als belangrijkste missie: `het centraal stellen van de klant en is een gemeente die 
meedenkt met haar klanten.’ 
Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet. 
 
Namens Vereniging ‘Moai Skarsterlân’ 
 
 
 
P. Steenhuisen 
Secretaris 

 

Terug...  

http://www.moaiskarsterlan.nl/

