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Geachte raad. 

Een vor ig college heeft besloten een sportschool met BSO-act iv i tei ten toe te staan op de scholencampus 

in Portland en heeft hierover met de ondernemer zodanige afspraken gemaakt dat er momenteel 

f inanciële verpl icht ingen uit voortv loeien wanneer de sportschool zijn plannen niet kan doorzet ten, ook 

als de bezwaren van omwonenden in een beroepsprocedure gegrond bli jken te z i jn . 

Om de sportschool binnen het vigerende bestemmingsplan passend te laten z i jn , hebben het college en 

de ambtenaren de uiterste grenzen van de vr i je in terpretat ieru imte van bestemmingsplanvoorschr i f ten 

opgezocht of mogel i jk overschreden. Een risico-analyse met betrekking tot de vraag of een dergel i jk 

bouwplan ook jur id isch stand zou houden, is bl i jkbaar achterwege gebleven. De afbreukrisico's z i jn ; 

• De wi jze waarop de bestemming ' recreat ie ' of 'over ige dienstver lening' wordt ondergebracht in 

een gebied met een specifieke onderwi jsbestemming. 

• De afwi jk ing van de r ichtafstanden tussen de bestemmingen wonen en (sport)school en 

sporthal (r ichtafstand resp. 30 en 50 meter, terwi j l de afstand tot de dichtsbi jz i jnde woning 

slechts 15 meter is) 

• Het ontbreken van voldoende parkeerfaci l i te i ten. 

In ieder geval l i jk t de raad hierover niet geïnformeerd te z i jn. 

Het huidig college heeft de afspraken van het vorig college als erfenis over moeten nemen en doet haar 

best invul l ing te geven aan de afspraken/toezeggingen van dest i jds. Wanneer er door het college de 

indruk werd gewekt dat men liever, vanwege problemen voor de buurt , geen ui tvoer ing aan de 

afspraken zou geven, werd de integr i te i t van het college direct openl i jk via het spreekrecht door het 

voormal ig betrokken collegelid t i jdens een raadsvergadering in twi j fe l get rokken. Het college word 

hierdoor enorm onder druk gezet, terwi j l de vraag zou moeten zijn of een plan dat vooraf onvoldoende 

b l i jk t te zijn u i tgewerkt , doorgezet zou moeten worden. 

Er is inmiddels een bouwvergunning afgegeven voor het oprichten van een grote sportschool met BSO-

faci l i te i ten. Ti jdens de bezwarenprocedure bleek in ieder geval dat de bouwvergunning was verleend in 

s t r i jd met het bestemmingsplan. Door alsnog een ontheff ing te ver lenen voor het parkeren op eigen 

te r re in , is een en ander door het college op stel en sprong hersteld en is opnieuw een vergunning 

ver leend. Procedureel bleek een en ander door de gemeente slecht voorbereid. 

Op het industr ieterre in op 600 meter van de campus zou deze sportschool 75 parkeerplaatsen op eigen 

terrein en op eigen kosten hebben moeten aanleggen, maar op de campus hoeft de sportschool volgens 



de verstrekte vergunning geen eigen parkeerplaatsen aan te leggen. Er schijnt nog een plan te bestaan 
waarin wordt voorzien in de aanleg van 5 extra parkeerplaatsen in openbaar gebied, maar dit plan is 
niet gekoppeld aan de bouwvergunning en is nog niet concreet. Ditzelfde geldt voor de verplaatsing van 
het kunstgrasveld. 
Rondom de campus zijn 94 parkeerplaatsen voor de scholen en de bewoners beschikbaar. Aan de 
verleende parkeerontheffing ligt een door de gemeente zelf uitgevoerd parkeeronderzoek ten grondslag 
waaruit blijkt dat er geen noodzaak zou zijn voor de sportschool om op eigen terrein parkeerplaatsen te 
realiseren omdat er in het gebied rond de campus voldoende (26) parkeerplaatsen aanwezig zijn. 
De sportschool heeft in de huidige situatie naast minimaal continu 14 personeelsleden aanwezig ook nog 
de 3 bedrijfswagens, welke fulltime staan geparkeerd. Het bezoekersaantal volgens de vergunning kan 
maximaal 500 personen zijn. 
Tijdens de aankomende onderwijspiek zijn er 60 lokalen in gebruik voor de scholen, de kinderopvang en 
de peuterspeelzaal. De aanwezige 94 parkeerplaatsen voor het personeel van de scholen, de 
kinderopvang en peuterspeelzaal en alle ouders die hun kinderen komen halen en brengen is dan al te 
weinig, zeker gezien de dagelijkse verkeerschaos op dit moment. 
Er zijn dan ook vele kanttekeningen te plaatsen bij het parkeeronderzoek van de gemeente, waarbij 
opvalt dat de gemeente de eigen behoefte aan parkeerplaatsen t.b.v. de scholen, ondergeschikt heeft 
gemaakt aan de parkeerbehoefte van de ondernemer. Met de verleende bouwvergunning is het huidige 
en verder toenemende parkeerprobleem een praktisch én financieel probleem geworden van uitsluitend 
de gemeente. 

Er is inmiddels door diverse belanghebbende tegen de verleende vergunning beroep aangetekend en de 
gemeente en de sportschool hebben beiden aan de rechtbank gemeld dat zij de uitspraak op het beroep 
en eventueel hoger beroep zullen afwachten. Een dergelijk traject kan enige jaren in beslag nemen. Pas 
na afronding van het traject zal, zo is door de gemeente vastgelegd, de grond t.b.v. de bouw aan de 
sportschooleigenaar worden overgedragen. 

De sportschool welke nu nog steeds gebruik maakt van de bovenverdieping van de semi-permanente 
school, ondanks de huuropzegging van voorgaande jaren, weigert echter uit het semi-permanente 
schoolgebouw op de campus te vertrekken. De sportschool heeft als antikraak tijdelijk zijn intrek mogen 
nemen in het semi-permanente schoolgebouw, maar blijkbaar is er door het eerdere college een zodanig 
slecht contract opgesteld dat men in een juridische procedure niet verwacht dat men de sportschool uit 
het gebouw kan zetten. Op 1 september a.s. komt de zaak voor de rechter. 

De scholen hebben de lokalen in het semi-permanente schoolgebouw echter nu hard nodig. Er worden 
nu noodlokalen geplaatst op de campus, maar niet om daarmee te voorzien in de behoefte aan ruimte 
van de scholen, maar om te voorzien in de behoefte van de sportschool om uit te breiden. De 
sportschool betaalt de kosten voor de plaatsing van de noodlokalen en de vergunning is ook door hem 
aangevraagd. Inmiddels heeft hij de benedenverdieping van het semi-erpmanente schoolgebouw in 
gebruik genoemen, ondanks de uitspraak van de rechter die dit heeft het gebruik van de lokalen tot in 
ieder geval eind oktober heeft verboden. Of de gemeente handhavend zal optreden, wordt ernstig 
betwijfeld. 

In een normale situatie had de buurt kunnen verwachten dat de sportschool voor zijn 
uitbreidingswensen een vergunning zou aanvragen voor het plaatsen van een tijdelijke voorziening in 
afwachting van de beroepsprocedure voor nieuwbouw. Bij een dergelijke aanvraag had vanzelfsprekend 
de vraag centraal gestaan of een sportfaciliteit thuishoort op een scholencampus en waren de 
parkeervoorzieningen wederom aan de orde gesteld. 



Vanwege deze ontwijkingsmanoeuvre hebben bewoners toch ook tegen de plaatsing van de noodlokalen 
voor onderwijs bezwaar aangetekend. Tijdens de behandeling van de voorlopige voorziening heeft de 
rechter aangegeven dat het besluit van het college voor de plaatsing van deze lokalen geen stand kan 
houden, aangezien er geen parkeeronderzoek is gedaan en geen ontheffing van het bestemmingsplan is 
verleend. Ook de plannen voor de definitieve invulling van het campusgebied zijn als te vaag 
beoordeeld, zodat geen tijdelijke vergunning verleend kan worden. Het college heeft inmiddels 
aangegeven dat men een integraal parkeeronderzoek door een extern bureau zal laten uitvoeren en 
wordt nagedacht over verdere concretisering van de invullingsplannen. De vraag is of dit voldoende is 
om het besluit m.b.t. de tijdelijke lokalen op adequate wijze te repareren. 

De plannen van het college voor het campusgebied zijn vaag. Men zoekt naar een alternatieve oplossing 
en het college meent deze gevonden te hebben in de verkoop van de huidige semi-permanente school 
aan de sportschooleigenaar. Met het geld dat met de verkoop vrij komt, kan vervolgens de bouw van 
een nieuwe semi-permanente school gefinancierd worden. Deze nieuwe semi-permanente school zou 
dan op de plaats van de geplande nieuwbouw van de sportschool gerealiseerd moeten worden. Het 
college stelt dat zij voor een dergelijk alternatief geen toestemming van de gemeenteraad nodig heeft, 
aangezien het een 'budgetneutraal' alternatief is. De vraag is echter of dit past binnen het begrip 
'budgetneutraal' zoals de raad dit heeft gedefinieerd. 

Als inwoner van een gemeente met beperkte financiële middelen, stel ik dat dit niet een budget
neutraal alternatief is, aangezien er gemeente-eigendom 'verzilverd' wordt om een nieuw project te 
kunnen financieren. Normaal gesproken zou voor dergelijke nieuwe projecten de goedkeuring van de 
raad m.i. vereist zijn. 

De verkoop van de semi-permanente school is een private overeenkomst tussen gemeente en de 
sportschool. De verkoopplan voorziet de verkoop van het gebouw, de grond waar het op staat en extra 
grond om uit te breiden. Bezwaren tegen de verkoop kunnen niet rechtstreeks door omwonenden 
worden ingebracht. Maar aangezien de bestemming van het gebouw in het bestemmingsplan momenteel 
onderwijs is, zou er bij verkoop voor het gebruik als sportschool sprake zijn van een 
bestemmingswijziging. Bestemmingswijzigingen zijn de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, 
waarvoor het college normaal gesproken met een voorstel dient te komen. Het besluit tot wijziging van 
de bestemming zou vervolgens open moeten staan voor inspraak. Het lijkt er echter op dat het college 
deze stap wil overslaan. Als belanghebbende houd ik een en ander in de gaten. 

Door de eventuele verkoop wordt de beroepsprocedure m.b.t. de eerder verleende bouwvergunning 
overbodig en dat betekent voor belanghebbenden dat hun belang niet meer objectief beoordeeld zal 
worden. Indien bij de verkoop rekening zou worden gehouden met de ingebrachte bezwaren, zou dit 
niet erg zijn, maar op het moment dat, zoals het er nu uitziet, de verkoop afgerond zal worden zonder 
aandacht voor het parkeerprobleem en er geen enkele voorwaarden m.b.t. het realiseren van 
parkeervoorzieningen worden opgenomen, dan kan het door het college voorgestane alternatief worden 
uitgelegd als een effectieve handelswijze om een beroepszaak te omzeilen. Een dergelijk werkwijze past 
echter niet bij behoorlijk bestuur. 

Als gevolg van een eventuele verkoop wil het college een nieuw semi-permanent schoolgebouw 
plaatsen. Uit de recente uitspraak van de voorzieningenrechter van 4 augustus j l . blijkt dat de 
gemeente voor een nieuw semi-permanent schoolgebouw een parkeerontheffing moet hebben op grond 
van de eis uit het bestemmingsplan om parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren. Uit een nieuw uit 
te voeren parkeeronderzoek zal dan moeten blijken dat er voldoende ruimte beschikbaar is. Ook het 



college erkent dat het parkeren een kritisch punt is en men voorziet dat de parkeerproblemen voor de 
buurt rondom de school de komende jaren aanzienlijk zullen toenemen. 

De huidige summiere plannen wijzen er ook op dat de nieuwe semi-permanente school ook binnen de 
richtafstand van de VNG van 30 meter van de bestaande woningen zal moeten verrijzen. De vraag is 
dan ook of een omgevingsvergunning op de geplande bouwlocatie zal standhouden in een 
beroepsprocedure, wanneer daarbij er ook nog eens geen parkeervoorzieningen worden gerealiseerd. 

De vestiging van de sportschool zorgt al met al voor ophef en problemen. Het lijkt erop dat de 
gemeente en dus wij als bewoners, ten gevolge van de afspraken uit het verleden linksom of rechtsom 
op moet draaien voor de kosten. De sportschool weigert eenvoudigweg te vertrekken uit de semi-
permanente school, terwijl de scholen binnenkort echt tegen een lokalentekort aan zullen lopen. Omdat 
ook de indruk wordt gewekt dat de sportschool financieel wordt bevoordeeld, door bijvoorbeeld niet zelf 
zijn parkeeronderzoeken uit te voeren en de vrijstelling van het aanleggen van parkeerplaatsen op 
eigen terrein (voor de nieuwbouw voor Jip en Janneke wordt zo'n vrijstelling bijvoorbeeld niet gegeven), 
verdwijnt het vertrouwen in de gemeente als sneeuw voor de zon. Bewoners kunnen heel goed begrip 
opbrengen voor de gemeente en accepteren bepaalde situaties zonder problemen, maar alleen als de 
gemeente ook oog en begrip heeft voor hun probleem en hen daar zoveel mogelijk in tegemoet wil 
komen. 

Met betrekking tot de ontwikkeling van een sportschool is er vanuit de gemeente geen enkel begrip voor 
belanghebbenden. De volgende keus wordt hen gegeven: 

1. aankijken tegen een groot sportcomplex met panoramaramen op een wettelijke gezien te korte 
afstand van de woningen, met een grote verkeersaantrekkende werking, 

2. een sportcomplex in de semi-permanente school waarvan nog niet duidelijk is hoe groot dit 
mag worden en een nieuw semi-permanent schoolgebouw waarvoor nog niet duidelijk is of dit 
conform de toezegging aan bewoners ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden met behoud 
van het kunstgrasveld. Voor het nieuwe semi-permanente schoolgebouw is op voorhand al 
duidelijk dat er geen geld beschikbaar is om het er enigszins fatsoenlijk te laten uitzien. 

Voor beide opties geldt dat de parkeerproblemen niet aangepakt worden; er is gesteld dat de 
parkeerproblemen ons aller probleem zijn, dus ook het probleem van de bewoners. Met een dergelijke 
opstelling, zal het niemand binnen de gemeente verbazen dat belanghebbenden dan proberen via de 
rechter serieus aandacht te krijgen voor hun problemen. De vraag is of u dat wilt laten gebeuren. 

Alternatieven zijn zeker aanwezig, maar zouden ook bespreekbaar moeten worden. Wij zijn door de 
gemeente benaderd voor 'bemiddeling' vanwege het bezwaar tegen de bouw van de tijdelijke 
schoollokalen. Dit is echter een te beperkt onderwerp. Ons voorstel zou zijn om onder begeleiding van 
een neutrale parti j, een vertegenwoordiging uit raad, college, bewoners en sportschool bij elkaar te 
brengen en zo de huidige impasse te doorbreken. De vraag hoe de problemen rondom de campus en de 
sportschool opgelost kunnen worden, heeft geen politieke oplossing en wij vragen dan ook nadrukkelijk 
dat de raad politiek 'gekissebis' achterwege laat, maar zich concentreert op de feiten, de vereiste 
wettelijke procedures zorgvuldig volgt, in de hoop dat de weg van een langdurig juridisch traject 
noodgedwongen door bewoners moet worden ingeslagen. 

Met vriendelijke groeten, 

Janny Londema en Rik van der Waal 
De Beurs 47, Portland 


