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Verslag overleg inspraakreactie Tenniscomplex Harkema 

 

Datum  : 14 januari 2016, 18.30 uur 

Aanwezig : indiener inspraakreactie 

 xxx 

 xxx 

bestuur tennisvereniging 

 xxx 

gemeente Achtkarspelen 

 xxx 

 xxx 

 

 

Gemeente heet iedereen welkom. De indieners krijgen de mogelijkheid om  een korte 

toelichting op hun inspraakreactie te geven. Vervolgens worden in ieder geval de 

onderwerpen privacy, lichthinder en geluid besproken.  

 

Indiener: Doel van inspraakreactie is de overlast van de nieuwe situatie zoveel mogelijk 

te beperken. Ze zijn niet tegen het plan. In de eerdere gesprekken over het plan zijn de 

zorgpunten aangegeven. Over aantal punten bestaat nog steeds zorg. Deze zijn in 

inspraakreactie verwoord.  

 

Privacy 

 

Gemeente: In de inspraakreactie wordt verzocht om groenblijvende elementen i.v.m. 

privacy. In het beplantingsplan zijn groepjes met hulst opgenomen. 

 

Indiener: Heeft situatie ter plekke bekeken en alleen aan de zijkanten van het terrein, 

langs de perceelgrenzen, heeft zij hulst ontdekt. Verzoek is het tussengelegen gebied, 

waar ook veel tuinen aan grenzen, iets opvullen met hulst.  

 

Afspraak: derayinbeheerder groen zal gevraagd worden een afspraak te maken met 

indienersl om dit punt te bespreken. 

 

Indiener: Er is alleen beplanting aangeplant aan de zijde van de Reitsmastrjitte. 

 

Gemeente: De rest van de beplanting wordt later aangeplant, na de ontwikkeling van het 

tenniscomplex, in verband met de bouwactiviteiten.  

 

Indiener: Een aantal bomen aan de kant van het huidige sportcomplex is gekapt. 

Hierdoor is een gat ontstaan waardoor de lichtoverlast vanaf het huidige sportcomplex 

verergert is. Worden er nog meer bomen gekapt? 

 

Indiener: De huidige boomwal is erg belangrijk voor het tegenhouden van licht vanaf het 

huidige sportcomplex. Wat blijft staan en/of wat wordt er voor terug geplant? 

 

Gemeente: Uitgangspunt is het beplantingsplan zoals opgenomen in het 

bestemmingsplan. In de Algemene gebruiksregels (artikel 8) is hiervoor een regeling 

opgenomen. 

 

Lichthinder 

 

Gemeente: Het gaat bij de ontwikkeling van het tenniscomplex over het toevoegen van 

nieuw licht. Met de tennisvereniging is afgesproken dat de tennisbanen goed verlicht 

zullen worden. Maar dit mag niet tot onevenredige overlast voor omwonenden leiden. 

Daarom is Adviesbureau Stroop gevraagd een lichtplan te maken die voldoet aan de 

Richtlijn Lichthinder van NSVV.  



 

Gemeente: Het lichtplan is waarschijnlijk niet gereed voor de volgende fase in de 

bestemmingsplanprocedure. De optie voor het opnemen van een voorwaardelijke 

bepaling voor het uitvoeren van een lichtonderzoek, waarom wordt verzocht in de 

inspraakreactie, wordt voorgelegd aan het college.  

 

Indiener: Komt er ook een evaluatie? 

 

Gemeente: benadrukt het belang van een onderzoek vooraf. 

 

Gemeente: Als er overlast ontstaat na het realiseren van het lichtplan kan dit gemeld 

worden. Op dat moment wordt gekeken of het uitgevoerde lichtplan voldoet aan de 

Richtlijn Lichthinder.  

 

Bestuur tennisvereniging: Meestal zullen maar twee van de vier lichtmasten branden. De 

masten die het dichtst bij de kantine staan. Alleen als drie banen worden gebruik zullen 

vier lichtmasten branden. In de winter wordt niet gespeeld. In de zomer hoeven de 

lichtmasten niet te branden. In het voorjaar wordt competitie gespeeld, maar niet ieder 

avond, dan zullen de lichtmasten branden.  

 

Indiener: geeft aan dat het hun wens is de lichtoverlast zoveel mogelijk te beperken. Het 

gaat niet alleen om het tenniscomplex maar ook om de huidige voetbal- en 

korfbalvelden.  

 

Bestuur tennisvereniging: Er is gekozen voor een dak op de kantine om zowel het licht 

als het geluid zoveel mogelijk te keren. Misschien is het een optie om meer bomen te 

planten langs het wandelpad. 

 

Het planten van meer bomen langs het wandelpad zal met Johan Dijkstra worden 

besproken tijdens het eerder genoemde overleg.  

 

Geluid 

 

Gemeente: Er zijn al diverse wensen van omwonenden opgenomen in het plan (een muur 

langs het terras, de inrichting van het terrein tussen het tenniscomplex en de woningen 

aan de Reitsmastrjitte). Welke wensen zijn er nog meer ter voorkoming van 

geluidsoverlast?  

 

Indiener vraagt of de muur waarover eerder is gesproken ook daadwerkelijk gerealiseerd 

wordt. 

 

Gemeente: De muur, langs het terras, in het verlengde van de kantine zal worden 

gerealiseerd. 

Mevrouw Van der Molen laat de bouwtekeningen zien. 

 

Bestuur tennisvereniging: Eén keer per jaar zal het terras volledig worden gebruikt 

tijdens een toernooi. Er wordt geen muziek gedraaid buiten.  

Tijdens wedstrijden van de club zal vooral gebruik worden gemaakt van het terras voor 

de kantine omdat vanaf hier het beste zicht is op de tennisbanen. Ook is dit de meest 

gunstigste plek qua zon. Voor het roken zal vooral gebruik gemaakt worden van de 

overkapping voor de kantine. Bij het ontwerp is geprobeerd geluidsoverlast zoveel 

mogelijk te beperken en dit deel van het terras en de overkapping liggen voor de 

kantine. Ook wordt aan de zijde van de tennisbanen een oversteek aan de kantine 

gerealiseerd. 

 

Gemeente vraagt of extra groen ook een optie is?  

 



Indiener zegt dat dit wel zal helpen.     

 

Indiener: Het hoeft niet muisstil te zijn. Het gaat niet om algemene sportgeluiden, maar 

om de vrees voor het letterlijk kunnen volgen van gesprekken. Daarom het verzoek 

geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.  

 

Gemeente: Het gebouw komt wat hoger te liggen voor het zicht op de tennisbanen maar 

ook om het geluid af te schermen.  

 

Bestuur tennisvereniging: Daarom aan de achterkant van het gebouw (de kant van de 

Reitsmastrjitte) zo weinig mogelijk ramen.  

 

Indiener geeft aan dat er op dit moment rommel ligt aan de rand van de waterpartij.  

 

Overige punten 

 

Indiener vraagt naar de overige verlichting van het tenniscomplex en eventuele 

lichtreclame. 

 

Gemeente: Zowel de tennis- als de duivenvereniging zijn niet van plan lichtreclame te 

plaatsen. Er zal wel terreinverlichting geplaatst worden langs het toegangspad naar de 

tennisbanen. Deze verlichting zal gericht worden op het pad en ten behoeve van 

langzaam verkeer. Het wandelpad wordt niet verlicht.  

Het is niet de bedoeling dat deze route de hoofdroute wordt naar de sportvelden.  

 

Bestuur tennisvereniging: Wordt het pad langs de kinderopvang afgesloten?  

 

Gemeente zal dit navragen en komt hierop terug.  

 

 

 

 

 




