Raadsvoorstel
Vergadering

: 22 februari 2018

Agendapunt
Status
Programma

: 14
: Besluitvormend
: 0 (Bestuur en ondersteuning)

1 (Veiligheid)
4 (Onderwijs)
5 (Sport, cultuur en recreatie)
8.(Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing)
Portefeuillehouder : E. Bruins Slot, D. Fokkema, G. Schippers
Behandelend ambt.
E-mail
Telefoonnummer
Zaak / Stuknummer

: Josine Zijlstra
: jzijlstra@t-diel.nl
: (0511) 460 907
: Z2015-10898 / S2018-01756

Aan de Raad.

Onderwerp
Bernekampus Burgum

Korte inhoud
Planontwikkeling Bernekampus in Burgum loopt al een paar jaar en wordt sinds 2016
op gekantelde wijze uitgevoerd: gemeente stelt het openbaar groen beschikbaar voor
nieuwe invulling. De organisaties in het plangebied krijgen samen met de wijkbewoners
de kans om door samenwerking te komen tot een meer passende invulling, om
beweging en het elkaar ontmoeten te stimuleren.
Zoals in de PPN 2016-2019 is vermeld heeft deze planontwikkeling geen eigen budget
en zal bij de uitwerking van het plan alsnog een voorstel voor aanvullende
gemeentelijke middelen worden voorgelegd. Tot nu toe is, met ‘werk met werk maken’,
een groot deel van de infrastructuur al gerealiseerd en zijn de organisaties zich meer
bewust van de ligging in de wijk en de kansen voor samenwerking.
Het voorstel is nu om in 2018 medewerking te verlenen aan het plaatsen van speelbeweegtoestellen, de tuin van Glinstra State aan te passen aan haar nieuwe
maatschappelijke functie en het realiseren van een rolstoelvriendelijk pad in de nieuwe
openbare ‘beleeftuin’.
De argumenten voor dit voorstel zijn:
1. Het voorstel geeft uitvoering aan meerdere onderdelen van de
Progammabegroting;
2. Door samenwerking met lokale organisaties kunnen we meer bereiken;
3. De trend van overgewicht een halt toeroepen door het stimuleren van bewegen in
openbare ruimte;
4. Er is financiële ondersteuning nodig voor uitvoering burgerinitiatieven;

5.

Het verleggen van fietspad en tuinupgrading bij Glinstra State biedt meerdere
kansen.

Voorstel van het College
1. Medewerking te verlenen aan de plannen uit het parkgebied Bernekampus
Burgum
2. Een krediet in 2018 beschikbaar te stellen van €69.200, en de kapitaallasten
hiervan ad € 9900 mee te nemen bij de Begroting van 2019;
3. De begrotingsbudgetten voor onderhoud wegen en speeltuinbeheer met
respectievelijk €250 en €4000 te verhogen bij de Begroting van 2019.

Bijlagen
1. Notitie Ontwikkelingen in parkgebied Bernekampus Burgum
2. Tekstgedeelte over Bernekampus uit PPN 2016-2019
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Toelichting
Inleiding
Voor planontwikkeling Bernekampus in Burgum is in de PPN 2016-2019 (zie bijlage 2)
vermeld dat deze planontwikkeling geen eigen budget heeft en dat bij de uitwerking
van het plan alsnog een voorstel voor aanvullende gemeentelijke middelen worden
voorgelegd. Dit is nu het geval. Het afgelopen jaar hebben de scholen, zorginstelling
Visio en Glinstra State een drietal plannen ontwikkelt voor de gemeentegronden van
parkgebied Bernekampus. In de notitie Ontwikkelingen in parkgebied Bernekampus
Burgum (zie bijlage 1) staat meer over informatie over de ontwikkelingen en plannen in
Bernekampus.
Het is voorstel is om medewerking te verlenen aan de plannen die bedacht zijn en
uitgevoerd worden door het gebied zelf, in samenwerking met de gemeente. Namelijk
door financiën beschikbaar te stellen voor speel-beweegtoestellen, de tuin van Glinstra
State aan te passen aan haar nieuwe maatschappelijke functie en mee te financieren
aan een rolstoelvriendelijk pad in de nieuwe openbare beleeftuin.
Normaliter worden dergelijke voorstellen in de PPN aan u voorgelegd om mee te
nemen in de aankomende begroting. In deze situatie zou er dan pas eind 2018 bekend
zijn of erin 2019 medewerking verleend wordt. Om de voortgang in het
‘burgerparticipatieproces’ erin te houden wordt het voorstel nu aan u voorgelegd.

Wat is het probleem?
Parkgebied Bernekampus is in 2016 een soort burgerparticipatietraject ingegaan.
Wijkbewoners en de scholen en zorginstellingen die deel uitmaken van het gebied
hebben de ruimte gekregen om gezamenlijk meer te halen uit het gebied. Namelijk
gezamenlijk komen tot een park waar kinderen graag buitenspelen en volwassenen
een ommetje maken. Daarbij willen de organisaties de maatschappelijke integratie
bevorderen van de diverse leeftijdsgroepen en met mensen met (meervoudige)
beperking. Namelijk met gezamenlijk ontwikkelen van een aantrekkelijke buitenruimte
(inclusief eigen schoolpleinen en tuinen) en door onderlinge samenwerking van
organisaties.
Voor dit raadsvoorstel gaat het om de volgende plannen:
1. Twee voetbalgoaltjes en een basketbalpaal plaatsen op het grasveldje naast de
basisscholen De Arke en ’t Partoer en kinderopvanglocatie de Bistebus. De beide
scholen willen beheer en onderhoud op zich nemen. Het probleem is de
financiering van de speeltoestellen (aanschaf, beheer en onderhoud).
2. Een beleeftuin realiseren op bestaand bosperceeltje naast zorgwoning van Visio.
Een gezamenlijk project van CSG Liudger en Koninklijke Visio, met ondersteuning
van gemeente. Een openbare tuin die de zintuigen extra prikkelt van mensen die
niets kunnen zien. Beide organisaties willen het beleefbos verder inrichten en het
Iepen Mienskip Fûns om een bijdrage vragen. Het probleem is de overige
financiering van het rolstoelvriendelijk pad.
3. De tuin van onlangs aangekochte Glinstra State deels aanpassen zodat er meer
openheid komt bij het gebouw en er een veilig fietspad aangelegd kan worden
naar de scholen van Bernekampus.
Verder is nu nog onduidelijk wat de gemeente wil investeren in speel- en
beweegtoestellen voor dit parkgebied. Een gemiddelde speeltuinwaarde is €40.000.
Het gemeentelijk speeltuinbeleid stimuleert nieuwe speeltuinen in bestaande wijken
vanwege bevordering buiten bewegen.
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Het probleem is dat er geen geld voor is gereserveerd. De voetbalgoaltjes en
basketbalpaal zijn dan de eerste investering uit dit totaalbedrag voor speel- en
beweegtoestellen.

Wat zijn de oorzaken van het probleem?
Door de mensen uit het gebied zelf aan te geven waar behoefte liggen en bekijkt hoe je
het gezamenlijk met beperkte middelen kunt realiseren worden de investeringen in
natura en in munten goed besteed. Echter het is niet te voorkomen dat er hier en daar
alsnog financieel bijgedragen moet worden om de doelen van de Programmabegroting
te kunnen behalen. Het is mooi dat organisaties die gefocust zijn op het bieden van
onderwijs en zorg hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich nemen om ook
buiten hun taken zich in te zetten voor het openbare parkgebied. Echter de onderwijsen zorgbudgetten ontbreken vaak om dat extra’s te kunnen doen.

Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten?
1.

2.

3.

De goaltjes voor het bestaande trapveldje worden zo geplaatst dat de voetgangers
op het pad er geen hinder van hebben en de jeugd tijdens en na schooltijd kan
sporten en spelen. De beide basisscholen werken steeds meer samen en gaan het
beheer en onderhoud op zich nemen door zitting te nemen in de
beheerscommissie.
Een positieve samenwerking van organisaties en omwonenden die het werken een
extra zinvolle dimensie geeft en het wonen in de wijk aantrekkelijker en gezonder
maakt. Studenten krijgen een opdracht van hun docenten die maatschappelijk nut
heeft en ze komen op een natuurlijke manier in contact met burgers die een
beperking hebben.
Het onveilige deel van de fietsroute tussen het dorpscentrum en de scholen wordt
veiliger gemaakt door verplaatsing en verbreding in de tuin van Glinstra State. Nu
het pand een buurtfunctie heeft gekregen wordt de tuin iets aangepast om een
meer uitnodigende karakter te geven. De bedoeling is dat met meer openheid en
fietsroute bij het gebouw meer burgers geprikkeld worden om mee te doen aan de
vele activiteiten die er in dit pand georganiseerd worden voor jong en oud.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het voorstel is medewerking verlenen aan de plannen uit het parkgebied
Bernekampus. De argumenten hiervoor zijn:
A.

Medewerking verlenen geeft uitvoering aan meerdere beleidsvelden

Relatie met de beleidsvelden uit de Programmabegroting:
0.
Algemeen bestuur: burgerparticipatie (burgers en betreffende organisaties
bepalen invulling gebied, zowel ontwerp als uitvoering en onderhoud)
1.
Openbare Orde & veiligheid: Bevorderen veiligheid (veilige fietsroute tussen
centrum en scholen)
4.
Onderwijs: Integraal accommodatiebeleid, brede scholen, stimuleren
persoonlijke ontwikkeling doelgroepen (accommodaties en eigendommen
worden zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt, waarbij de ontwikkeling van
kinderen en bevorderen van leefgebied voor bewoners voorop staat)
5.
Sport: stimuleren van gezond bewegen in de wijk
8.
Ruimtelijke Ordening & Huisvesting: aantrekkelijke woonomgeving
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B.
Door samenwerking met lokale organisaties kunnen we meer bereiken.
Zorginstelling Visio en CSG Liudger willen gezamenlijk een beleeftuin realiseren. Met
name Visio, die ernaast woont, zal toezicht houden. Beide instellingen willen er veel
voor doen: aanleg groen, ontwerpen en realiseren van kunstwerken die zintuigen
prikkelen, maken van vogelhuisjes, zitmeubilair etc. Echter daarvoor is een
rolstoelvriendelijk pad als basis onmisbaar. Door samenwerking en eigen inzet ontstaat
eigenaarschap wat gunstig is voor behoud en verdere invulling van de beleeftuin.
Zowel in schoolpauzes als na schooltijd is er een grote behoefte aan een
speel/trapveldje voor de basisschoolkinderen. Het voorstel is dit bestaande grasveld
op te gaan nemen als zijnde nieuwe speeltuin in Burgum. Beide basisscholen willen
gezamenlijk een beheerscommissie oprichten conform ons speeltuinbeleid en zo snel
mogelijk twee nieuwe voetbalgoals plaatsen en een basketbalpaal.
Zo komen er vast bij het gebied tussen het Liudger en Glinstra State nog wel plannen
voor speel-/sporttoestellen om het buiten bewegen voor kinderen en tieners te
stimuleren.
Eerder heeft de portefeuillehouder van speeltuinen aangegeven zich hard te maken
voor budget voor speel-/sporttoestellen met een bedrag van €40.000,- (is
gemiddelde investering van speeltuinaanleg in onze gemeente). Het College heeft zich
hieraan geconformeerd. Nieuwe speeltuinen in bestaande wijken worden in het
gemeentelijk speeltuinbeleid vanwege gezondheidsbevordering gestimuleerd.
C.

Trend van overgewicht een halt toeroepen door het stimuleren van bewegen in
openbare ruimte
Het bieden van aantrekkelijke groene omgeving, met paden en speelvoorzieningen,
stimuleert het buiten bewegen in de wijk. Dit past binnen de JOGG-aanpak (Jongeren
op gezond gewicht Tytsjerksteradiel) en het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Namelijk
om de groei van overgewicht om te zetten naar gezond gewicht door de gezonde
leefstijl te stimuleren.
D.
Er is financiële ondersteuning nodig voor uitvoering burgerinitiatieven
Koninklijke Visio en het Liudger zijn instellingen voor het verlenen van zorg en het
opleiden van leerlingen. Naast deze maatschappelijke rol willen ze gezamenlijk de
krachten binden om een openbare beleeftuin te realiseren. De financiering van een
rolstoelvriendelijk pad is hierin een lastige. De bedoeling is dat ze de investering voor
het plan in te brengen bij het Iepenbier Mienskip Funs. Maximaal 40% van de
investering kan vergoed worden. Daarnaast is er kans op €2018 extra subsidie omdat
het plan lijkt te passen binnen de doelstelling van de Culturele Hoofdstad 2018. Voor
de overige 60% ontbreekt budget. De co-financiering door de gemeente verhoogt kans
op subsidie.
E.
Het verleggen van fietspad en tuinupgrading bij Glinstra State biedt meerdere
kansen
In bijlage 1, de notitie over Bernekampus, staat het ontwerp voor de tuin. Het verleggen
van het fietspad naar de tuin van Glinstra State lost het probleem van de te smalle
fietspad op en verhoogt daarmee de fietsveiligheid. Ook sluit het fietspad goed aan bij
de overige fietsroutes naar de scholen en de Wetterstins. Dit stimuleert het gebruik van
de fiets en daarmee het bewegen. Ook komt het pand Glinstra State beter in het zicht
en prikkelt mensen meer om naar de maatschappelijke activiteiten te gaan in dit
gebouw. Om het bestaande pad te verwijderen en hier en daar bestaand groen aan te
passen heeft de portefeuillehouder van RO en Financiën de omwonenden aangegeven
zich hard te maken voor het oplossen van het fietspadprobleem en de upgrading van
de tuin. Het College heeft zich hieraan geconformeerd.
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Uitvoering:
Door medewerking te verlenen aan de plannen uit dit parkgebied kunnen de
organisaties samen met omwonenden tot uitvoering komen.





De beide basisscholen gaan een beheerscommissie oprichten voor het grasveldje.
Zij stemmen de uitvoering af met de directe omgeving, zoals de GGD en
Kinderopvang De Bistebus.
Liudger en/of Visio gaan de subsidieaanvraag indienen bij het Iepen Mienskip
Funs voor rolstoelvriendelijk pad. Zij gaan de inrichting van de tuin nader
uitwerken, samen met Tytsjerksteradiel. De subsidieronde van januari-februari
wordt niet meer gehaald, de volgende ronde start in mei 2018. De gemeentelijke
buitendienst zal de overwoekerende braamstruiken verwijderen en een aantal
bomen kappen.
Voor de tuinupgrading en het fietspad bij Glinstra State worden de bomen buiten
het broedseizoen gekapt en wordt het bestaande wandelpad verbreed tot fietswandelpad. En worden de overige werkzaamheden van het tuinplan uitgevoerd.
De kapvergunning is al vergund.

Normaliter worden dergelijke voorstellen in de PPN aan u voorgelegd om mee te
nemen in de aankomende begroting. In deze situatie zou er dan pas eind 2018 bekend
zijn of erin 2019 medewerking verleend wordt. Om de voortgang in het
‘burgerparticipatieproces’ erin te houden wordt het voorstel nu aan u voorgelegd.

Wat mag het kosten?
In de PPN 2016-2019 (juni 2015) staat dat de planontwikkeling van Bernekampus
vooralsnog zonder aanvullende gemeentelijke middelen wordt uitgevoerd; door zoveel
mogelijk van werk-met-werk uit te gaan, bestaande budgetten te koppelen en
aanvullende fondsen/subsidies te werven, de herinrichting te realiseren zonder beroep
te doen op aanvullende gemeentelijke middelen. Mocht dit alsnog nodig zijn er met een
uitgewerkt voorstel op teruggekomen wordt. Dat is nu aan de orde.
Om de ontwikkelingen in Bernekampusgebied mogelijk te maken gaat het om de
volgende investeringen:
 Grasveld: voor plaatsen van speelvoorzieningen investering van maximaal
€5.000, structurele uitbreiding van speeltuinbudget met €500.
 Nieuwe speel- en beweegtoestellen voor geheel Bernekampus: maximale
investering van €35.000,-, met structurele budgetuitbreiding voor speeltuinen
met €3.500,-. Het grasveld met nieuwe goaltjes en basketbalpaal hierbij
optellend is het totaal €40.000,- (= gemiddelde waarde van speeltuin in
Tytsjerksteradiel).
 Beleeftuin: voor de aanleg van het rolstoelvriendelijk pad een eenmalige
investering van max. €7200 (dat is 60% van €12.000) en structurele uitbreiding
van onderhoudsbudget wegen met €250. Het onderhoudsbudget voor
groenbeheer blijft gelijk.
 Aanpassingen tuin en pad Glinstra State: eenmalige investering bedraagt
maximaal €22.000, inclusief voorbereiding en toezicht. Qua beheer- en
onderhoudsbudget geen wijzigingen.
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Het dekkingsvoorstel is om de jaarlijkse uitbreiding budget onderhoud wegen en
speeltuinbeheer mee te nemen in de begroting van 2019. En de eenmalige investering
van €69.200 vooruitlopend beschikbaar te stellen met een toenemende kapitaallast
vanaf 2019 van afgerond €9900 (afschrijving 15 jaar; rente 1,5%). Deze last wordt na
behandeling van PPN 2018 verwerkt bij de opstelling van de begroting 2019.

Communicatie
De betrokken organisaties en omwonenden worden van uw besluit op de hoogte
gesteld.

Evaluatie
Niet van toepassing.
Burgum, 23 januari 2018
Het college van Tytsjerksteradiel
de loco-secretaris

de burgemeester

M. van der Feen

drs. L.J. Gebben
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Raadsbesluit

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadsvergadering d.d. 22 februari 2018, agendapunt 14

De Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel:
overwegende dat:






Het voorstel uitvoering geeft aan meerdere beleidsvelden van de
Progammabegroting;
Hiermee het bewegen in openbare ruimte gestimuleerd wordt, tegen de trend in
van overgewicht;
Door samenwerking met lokale organisaties meer bereikt wordt;
Voor de uitvoering van deze burgerinitiatieven financiële ondersteuning nodig is;
Het verleggen van fietspad en tuinupgrading bij Glinstra State meerdere kansen
biedt;

gelezen het voorstel van het College d.d. 23 januari 2018;
tevens kennis genomen hebbend van bijlage 1 en 2;

BESLUIT:
a. Medewerking te verlenen aan de plannen uit het parkgebied Bernekampus Burgum;
b. Een krediet in 2018 beschikbaar te stellen van €69.200 en de kapitaallasten hiervan
ad € 9.900 mee te nemen bij de Begroting van 2019;
c. De begrotingsbudgetten voor onderhoud wegen en speeltuinbeheer met
respectievelijk €250 en €4000 te verhogen bij de Begroting van 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente
Tytsjerksteradiel van 22 februari 2018.

De Raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

R.M. Koster

drs. L.J. Gebben
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