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Raadsinformatiebrief 

1 Zaaknummer: 76019 1 Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: .~ 3 FEB 2021 

1 Onderwerp: 1 Westerzeedijk - Right to Challenge Balklandpark-Noord 

Kennisnemen van: 
1. Het besluit om onder voorwaarden in te stemmen met het ontwerp van de 

werkgroep Balklandpark-Noord. 
2. Het plan van de werkgroep Balklandpark-Noord. 
3. Het advies van de klankbordgroep Westerzeedijk. 

Beste raadsleden, 

Binnen de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk wordt het voormalige Balkland omgevormd 
tot een park voor de Harlingers: het Balklandpark. De werkgroep Balklandpark-Noord heeft 
de gemeente in het kader van Right to Challenge 'uitgedaagd'. Dit betekent dat de 
werkgroep aan de gemeente het verzoek heeft gedaan om het voorlopig ontwerp voor het 
noordelijke deel van het park zelf te mogen maken. Als gemeente zijn we blij met deze 
'uitdaging', we willen graag meer betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving. 
Daarom hebben we in het kader van bestuurlijke vernieuwing aan dit verzoek meegewerkt. 
De samenwerking met de werkgroep is goed verlopen en heeft geleid tot een succesvol 
resultaat. Op 26 januari jl. hebben wij onder voorwaarden ingestemd met het ontwerp van 
de werkgroep. In deze brief lichten wij het besluit toe en gaan we kort in op de inhoud van 
het ontwerp en het vervolg. 

Achtergrond: Right to Challenge 
Right to Challenge gaat uit van de gedachte dat initiatiefnemers de taak van een overheid 
kunnen overnemen als zij menen deze taak slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen 
doen. De voorwaarde is daarbij dat de initiatiefnemer meerwaarde kan leveren. 

De werkgroep Balklandpark-Noord bestaat uit een tweetal bewoners van de 
Zuidergrachtswal, een bewoner uit de binnenstad en een ecoloog. De bewoners van de 
Zuidergrachtswal wonen direct tegen het noordelijk deel van het Balklandpark aan. 
Daardoor weten ze wat er speelt in de omgeving. Om die reden gaven ze vorig jaar aan dat 
zij als werkgroep een meerwaarde kan leveren op het gebied van sociale cohesie, sociale 
veiligheid en draagvlak. Inhoudelijk ziet de werkgroep meerwaarde in het toevoegen van 
biodiversiteit in het ontwerp en het bieden van de mogelijkheid tot educatie in het park. 

We waren blij verrast met de 'uitdaging'. Als bewoners actief betrokken zijn bij hun 
leefomgeving en actief mogen bijdragen aan planvorming, levert dat doorgaans meer 
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draagvlak op voor beleid en besluitvorming. Daarom hebben we besloten de initiatiefnemers 
de ruimte te geven om met het ontwerp aan de slag te gaan. 

Bij Right to Challenge is de omgeving zelf aan zet om een dienst - die normaal door de 
gemeente wordt uitgevoerd of uitbesteed - uit te voeren. Door bewonersinitiatief van de 
werkgroep te faciliteren, doet de gemeente ervaring op met deze vorm van 
burgerparticipatie. De komende jaren starten er meer projecten waar burgerparticipatie een 
plek in moet krijgen. Een goed voorbeeld is de omgevingswet, die meer ruimte geeft aan 
eigen initiatief van inwoners. De ervaring die we nu opdoen, kunnen we gebruiken voor de 
komende projecten. 

Besluit 
Tegelijk met het opstellen van het voorlopig ontwerp (VO) van het Balklandpark, was de 
werkgroep bezig met het opstellen van haar ontwerp voor het noordelijke deel van het 
Balklandpark. Op 9 december 2020 heeft uw raad het voorlopig ontwerp Balklandpark 
vastgesteld. Het ontwerp van de werkgroep is een aanvulling daarop. Op 3 januari 2021 
hebben wij het plan van de werkgroep ('Voorontwerp Balklandpark-Noord') ontvangen. Het 
plan is in bijlage 1 van deze brief opgenomen. 

We zijn erg tevreden over het ontwerp. Het college vindt dat de voorgestelde invulling een 
mooie bijdrage levert aan de ontwikkeling van het Balklandpark tot een park voor alle 
Harlingers, met ruimte voor groen, sport, spel en recreatie. Ook past het ontwerp goed 
binnen de vooraf overeengekomen werkafspraken. Het biedt een aantal mooie aanvullingen 
op het VO Balklandpark en de reacties van betrokkenen, waaronder de klankbordgroep 
Westerzeedijk (zie bijlage 2), zijn ook overwegend positief. Het college heeft daarom 
besloten onder voorwaarden het grootste deel van het ontwerp over te nemen. 

Rol- en taakverdeling 
Dit houdt in dat de gemeente in de uitwerking van het definitief ontwerp (DO) Balklandpark 
het ontwerp van de werkgroep als basis neemt voor het noordelijke deel van het park. De 
gemeente draagt zorg voor de uitwerking, de realisatie en het beheer en onderhoud de 
basisonderdelen in het park, dit noemen we 'fase 1'. Hieronder vallen de volgende 
werkzaamheden: 

• Verwijderen hekken 
• Grondwerk: aanbrengen van een leeflaag en reliëf 
• Planten bomen, heesters, grassen en gazon 
• Aanleggen padenstructuur 
• Leveren en plaatsen van straatmeubilair en diverse sport- en speeltoestellen 

Hieronder verstaan we ook de takkenrillen en houtwallen en het natuurlijk spelen, dat in het 
ontwerp van de werkgroep is verwerkt. Door het plan van de werkgroep op te nemen als 
onderdeel van het DO voor het gehele park zorgen we ervoor dat het noordelijke deel van 
het park op korte termijn kan worden aangelegd. Bovendien functioneert het zo aansluitend 
op de rest van het park. In de DO-fase houdt de werkgroep een toetsende rol, zodat het 
ontwerp van de werkgroep op een goede manier wordt verwerkt in het DO. 

Voor de onderdelen in het plan van de werkgroep die niet onder fase 1 vallen, hebben we de 
kennis niet in huis of kunnen we de onderdelen zelf niet beheren. Deze onderdelen kan de 



ZE .........---~ 
GEMEEiPE HARLINGEN 

gemeente nu niet realiseren. Ook is het budget voor deze onderdelen nog niet beschikbaar. 
Wij hebben van de werkgroep geen aanbod ontvangen voor de realisatie- en beheerfase van 
deze extra onderdelen. Daarom vragen wij de werkgroep voor de overblijvende onderdelen 
een voorstel te doen voor de realisatie en het beheer. Het gaat om: 

• Stapelmuren 
• Zone 5 
• Bijenstal, vleermuishotel, insectenhotel 
• Keyhole garden 

Vervolg 
Zoals aangegeven werkt de gemeente de basisonderdelen (fase 1) uit in het DO voor het 
volledige Balklandpark, zodat de aanleg van het park medio 2021 kan starten. Daarnaast 
maken we nadere afspraken met de werkgroep Balklandpark-Noord over de door hun te 
realiseren en beheren onderdelen. Voor eventuele aanvullende financiering komen we met 
een voorstel bij de raad. 

Met vriendelijke groet, 

B_~e~~ester en wethouders van Harlingen, 
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Bijlagen: 
1. Voorontwerp Balklandpark-Noord 
2. Advies klankbordgroep Westerzeedijk 
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