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Inspraaknota kwaliteitsboek creatief mensenpark
1.
Inleiding
Het kwaliteitsboek creatief mensenpark is een belangrijk richtinggevend kader voor de komende jaren als het
gaat om de ontwikkeling van het mensenpark. Naast eisen en randvoorwaarden voor architectuur en
duurzaamheid geeft het boek ook kaders voor de herinrichting van het openbaar gebied, mede afgestemd op de
ambitie voor het creatief mensenpark.
Inspraakprocedure
Om het document de status van gemeentelijk beleid te geven, was een inspraakprocedure noodzakelijk. Op deze
wijze kan het document na vaststelling als wijziging op de Welstandsnota dienen als publiekrechtelijk
toetsingskader voor initiatieven en vergunningaanvragen. Indien het document niet ter inzage gelegd zou
worden, heeft het slechts privaatrechtelijke status en is de afdwingbaarheid ervan veel minder groot. Gezien het
belang van het mensenpark en de hoge ambitie die wij nastreven, wordt dat ongewenst geacht. Daarnaast is het
kwaliteitsboek een belangrijk richtinggevend kader voor de ontwikkeling van het mensenpark, waardoor het
gewenst is een ieder de mogelijkheid te bieden daarop te reageren.
Om deze redenen heeft het college het concept van het kwaliteitsboek mensenpark vrijgegeven voor inspraak en
vanaf 8 mei 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegd tot 20 juni. Gedurende deze termijn is 1 reactie
binnengekomen, welke onderstaand wordt samengevat en van commentaar wordt voorzien. Op grond van de
Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) moeten de namen en adressen van indieners, als het geen bedrijven
of instellingen zijn, in vrij toegankelijke digitale documenten worden geanonimiseerd. Om die reden zijn de
persoonsgegevens van de indiener van de reactie niet vermeld.
Samenvatting inspraakreactie
Indiener van de inspraakreactie is historicus en geeft aan dat de plannen een goed gevoel oproepen omdat de
oude (Willinge) landgoedstructuren gehandhaafd blijven en mogelijk versterkt worden. Hij is er een voorstander
van om enkele 'gaten' in de oorspronkelijke Hoofdlaan van 350 meter ten oosten van de Lindenhof (deels) op
te vullen met nieuwe bomen. Dit om het ‘laanidee’ van de oostelijke bomenrij van ongeveer 200 meter de
komende 100 tot 200 jaar in goede staat te behouden, waarbij hij de hoop uitspreekt dat dit deel tot een
mooie, brede en lommerrijke wandelpromenade kan worden omgevormd waarop geen fietsverkeer
plaatsvindt.
Daarnaast wordt geconstateerd dat in het kwaliteitsboek o.a. als ondergrond gebruik is gemaakt van een door
hem gemaakte en ingekleurde tekening van het Willingelandgoed, die ook is gebruikt bij de expertmeeting. In
het verslag van de expertmeeting is dit echter, onder het dankwoord en bronvermelding, niet vermeld.
Vervolgens constateert de indiener van de reactie dat de grenzen van het Willingelandgoed in het
kwaliteitsboek naar zijn idee niet geheel juist zijn weergegeven. Hij refereert aan een gedetailleerde eigen
studie van het landgoed en voegt een kaart bij met de naar zijn mening juiste begrenzing, met het verzoek om
de correcte begrenzing in het boek op te nemen.
Reactie College van Burgemeester en Wethouders:
Het is goed om te vernemen dat de briefschrijver de historische analyse, die heeft geleid tot een inventarisatie
van waardevolle en te behouden kenmerken, waardeert. In het kader van de komende herinrichting en
opwaardering van het openbaar gebied in het park zijn we zeker voornemens de bestaande bomen en
groenstructuren te verbeteren, zowel qua structuur als qua groeivoorzieningen. Versterking van de oude
structuren verdient hierbij specifieke aandacht.
Ten aanzien van de opmerking op het verslag van de expertmeeting merken wij op, dat wij dit punt onder de
aandacht zullen brengen van het Architectuurpunt Drenthe, als organisator van de expertmeeting en opsteller
van het verslag daarvan.
Na overleg met de indiener van de inspraakreactie is het historisch kaartmateriaal, dat is weergegeven op
pagina 14, verduidelijkt door dit te voorzien van een legenda.
Conclusie en samenvatting
• Het voorstel om de grenzen aan te passen c.q. te verduidelijken op enkele historische kaarten, is
overgenomen en verwerkt in het boek (pagina 14).

