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Leidschendam-Voorburg, 9 oktober 2017.
Betreft : Zienswijzen tegen uw voorgenomen Aanwijzingsbesluit hondenlosloopgebied
Sijtwendepark. Uw referentie: Locatie: Leidschendam-Voorburg; Type Overig;
Datum: 5-9-2017.
Bladen : 8 + 2 bijlagen, te weten; optie 1 en optie 4
Geacht College,
Hierbij dient onze vereniging, nader te noemen de VVS, die een belangrijk deel van de
geregelde bezoekers (ca 300) van het Sijtwendepark vertegenwoordigt, zienswijzen in tegen uw
bovenvermeld voorgenomen Aanwijzingsbesluit dat op 14 september 2017 ter inzage is gelegd.
De VVS is kritisch tegenover het voorgenomen Aanwijzingsbesluit. Hieronder worden de
bezwaren eerst samengevat en vervolgens zullen deze bezwaren inhoudelijk puntsgewijs
worden toegelicht.
Samenvatting van de bezwaren
De door de gemeente voorgestelde oplossing raakt direct de belangen van de ruim 300
regelmatige bezoekers van het Park Sytwende en dat op een onevenredige zware manier. Er is
namelijk geen fatsoenlijk alternatief voor hen in de omliggende wijken Damsigt, Park
Leeuwensteijn, Nieuw Damsigt, Sijtwende en Essensteijn.
Bij besluitvorming door een gemeente of andere overheidsinstelling dienen alle relevante
belangen te worden meegewogen én alle belangen die mogen worden meegewogen moeten ook
worden meegewogen. Het voorgenomen aanwijzingsbesluit dient slechts de belangen van
enkele omwonenden en een onbekend maar - gelet op de beperkte belangstelling voor het
wandeleiland van het park tot 2011 - klein aantal potentiële bezoekers. Uw voornemen heeft
voor het overige slechts negatieve gevolgen voor veel andere omwonenden van het park en
belanghebbende bezoekers van het park. U dient zich te houden aan de formele en materiële
beginselen van behoorlijk bestuur. U heeft dit nagelaten.
Er is sprake is van materiële onzorgvuldigheid
Het voorgenomen besluit van uw gemeente legt zwaardere lasten op belanghebbenden dan
noodzakelijk en de verhouding tussen het middel en het doel is buiten proportie; het
zogenaamde met een kanonskogel op een mug schieten.
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Vervolgblad 1

U voldoet niet aan het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel (art. 3:2 Awb,
3:46 Awb)
Er is geen serieus en deugdelijk onderzocht doel waartoe uw besluit dient. Het ontbreekt uw
voorgenomen besluit aan deugdelijke motivering en controleerbare feiten (bezoekcijfers,
geluidsbronnen, geluidsmetingen, hoeveel, wanneer, tijdspanne etc.) die de klachten van enkele
omwonenden en eventuele parkmijders zouden kunnen onderbouwen. Uw college voert slechts
een ontmoedigingsbeleid door voor bepaalde belanghebbenden belemmeringen op te werpen.
De voordelen van de huidige situatie blijven volledig onderbelicht en minder ingrijpende of
betere alternatieven hebben geen serieuze kans gekregen (proportionaliteit). De kosten uit het
verleden worden teniet gedaan (paaizone) en de noodzakelijke kosten om het huidige
voorgenomen besluit uit te voeren zijn buiten proportie en kunnen ons inziens op een veel
betere en efficiëntere wijze worden ingezet. Echter, alle voorstellen en suggesties die wij als VVS
hebben gedaan in die richting, zijn niet beargumenteerd terzijde geschoven, zoals het
gezamenlijk uitgewerkte vierde alternatief.
U voldoet niet aan het evenredigheidsbeginsel (art. 3:4 Awb)
Uw voorgenomen besluit heeft slechts nadelige gevolgen voor de grootste groep gebruikers van
het park. Slechts een handvol omwonenden staat achter uw voorgenomen besluit en voor hen
zijn er naar uw mening geen nadelige gevolgen. Dit is in strijd met het evenredigheidsbeginsel, u
dient immers alle betrokken belangen af te wegen en de nadelige gevolgen van uw voorgenomen
besluit staan niet in verhouding tot het doel dat het volgens u dient bij dit besluit.
U voldoet niet aan het vertrouwensbeginsel
De wethouder heeft de indruk gewekt dat optie vier (de optie met de meest zorgvuldige
belangenafweging), die samen met de VVS is uitgewerkt, een serieus alternatief zou zijn. Deze
optie is echter zonder enige opgave van redenen geschrapt. U heeft met uw handelen het
vertrouwen beschaamd van alle betrokken burgers.
U voldoet niet aan het rechtszekerheidsbeginsel;
Uw beleid is niet transparant. Een besluit moet op duidelijke wijze zijn geformuleerd en het
besluit dient duidelijk te zijn. Omdat er totaal geen feitenonderzoek is gedaan en de motivering
nagenoeg ontbreekt is het voor belanghebbenden haast onmogelijk om zich op goede gronden te
verweren.
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Conclusie:
Uw college dient op grond van de Awb voorafgaand aan haar besluitvorming een zorgvuldige
belangenafweging te maken, de nodige kennis omtrent relevante feiten en de af te wegen
belangen te vergaren en zich aan het evenredigheidsbeginsel te houden. Gelet op al het
navolgende onder de puntsgewijze toelichting, is de conclusie volgens de VVS gerechtvaardigd
dat dit niet, of in ieder geval onvoldoende door de gemeente gedaan is. Het voorgenomen
Aanwijzingsbesluit is lichtvaardig genomen.
De VVS is daarom van mening dat de gemeente eerst de feiten op een rij moet krijgen, een
onderzoek moet verrichten naar het bezoek/gebruik van het park, de omvang van de groep
parkmijders, bronnen van genoegen en ongenoegen en de positieve en negatieve effecten van
het gebruik van het park voor de diverse groepen bezoekers/belanghebbenden en pas daarna
eventueel met een voorstel voor gewenste veranderingen kan komen.
PUNTSGEWIJZE TOELICHTING
A. Proces (vertrouwensbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel)
1. De gemeente heeft een halfslachtige poging gedaan om in een interactief proces met
gebruikers van het park en omwonenden tot breed gedragen beslissingen over een
bevredigender gebruik van het park te komen, maar heeft verzuimd alle belanghebbenden in
gelijke mate te betrekken (en dus niet alleen direct omwonenden). Na vier bijeenkomsten
heeft de gemeente in april 2017 deze poging gestaakt.
2. Voor de omwonenden heeft de gemeente, voorafgaand aan het bredere participatieproces in
2017, in 2016 twee aparte gespreksavonden georganiseerd over de gewenste ontwikkeling
van het park.
De gebruikers mochten, in de periode februari - april 2017 - te elfder ure - aanschuiven bij de
omwonenden. Voor het peilen van ideeën die bij gebruikers van het park leven, heeft de
gemeente geen bijeenkomsten georganiseerd. De gemeente heeft dit proces aldus zo
onzorgvuldig georganiseerd dat het proces op voorhand kansloos was.
3. In de inspraakprocedure/-avonden voor bewoners en belanghebbenden, voorafgaand aan
Uw besluit, is sterk afgeweken van de toezegging dat gebruikers en omwonenden samen
zouden beslissen en dat de gemeente haar eigen ideeën niet zou opleggen, zoals in Uw
ambtelijke brief d.d. 23 februari 2017 met kenmerk 1809785 aan belanghebbenden is
meegedeeld. Dit blijkt o.a. uit het feit dat tijdens de laatste bijeenkomst van de “inspraak“procedure is gesteld dat t.a.v. het hondenlosloopgebied belanghebbenden alleen nog maar
konden kiezen uit de drie door de gemeente gepresenteerde alternatieven. Men werd dus
eigenlijk voor een voldongen feit geplaatst. De gemeente is vervolgens zeer snel overgegaan
tot het nemen van een besluit, zoals eerder door haar gepresenteerd in het verslag van de
bijeenkomst op 10 april jl..
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4. Op 10 april kon men slechts kiezen uit 3 alternatieven. Andere alternatieven werden niet
realistisch geacht. Niettemin werkte de gemeente nadien een vierde alternatief (zie bijlage
Optie 4) uit en juichte de wethouder het toe dat de VVS bij de uitwerking ervan zou worden
betrokken. Zo vond op 2 augustus 2017 een constructief overleg plaats tussen ambtenaren
en een delegatie van de VVS over de uitwerking van het vierde alternatief. Desondanks is
dit alternatief zonder enige argumentatie terzijde geschoven. Weliswaar heeft de
wethouder schijnbaar deze vierde optie een kans gegeven, maar in de hele besluitvorming
is niet aangegeven waarom uitvoering van dit vierde alternatief niet wenselijk is en het
door de gemeente gekozen alternatief wel. Aldus wordt de door de wethouder geboden
mogelijkheid om mee te denken over deze vierde optie door de VVS ervaren als een
fopspeen.
5. De VVS is van mening dat, als er al iets moet veranderen in het park, het vierde alternatief
op evenwichtiger wijze meer recht doet aan de verschillende belanghebbenden (met of
zonder hond). Immers het vierde alternatief biedt zowel de mogelijkheid om het park door
te steken van noord naar zuid, als naar het speeleiland te lopen, zonder in contact te
hoeven komen met loslopende honden. Het doorsteken van het park, vooral aan het begin
en het eind van de werkdag, is net als het bezoek aan het sport- en speeleiland een
belangrijke gebruiksfunctie van het park. De rest van het wandeleiland blijft bij dit
alternatief een hondenlosloopgebied waardoor alle nadelen van een drastisch beperkt
losloopgebied woorden voorkomen.
6. De gemeente is in 2015, naar aanleiding van de motie van 11 november 2015 inzake de
hangjongerenproblematiek en de door sommige omwonenden ervaren overlast van
geparkeerde auto's, gaan vragen of er nog meer problemen door omwonenden van het
Sijtwendepark werden ervaren en heeft vervolgens alleen aan omwonenden royaal ruimte
geboden om via een enquête en bijeenkomsten nog maar eens wat ongenoegen uit te
vergroten (zie ook punt 8 hieronder).
Echter, volgens de telefonische en mondelinge informatie van de gemeente zelf zijn er
sinds 2015 overigens - blijkens een telefoongesprek met de gemeentelijke WOB-ambtenaar
op 14 september jl. - nog geen tien klachten over uiteenlopende aspecten ingediend over
het park bij de gemeente.
B. Niet op feiten gebaseerde motivering (motiveringsbeginsel)
7. De gemeente heeft geen enkel onderzoek gedaan naar het aantal bezoekers, met of zonder
hond en met of zonder kind, naar verblijfstijden van verschillende bezoekers in het park,
naar geluidsbronnen en gemeten geluidsniveaus en naar andere factoren, die een beeld
geven van het gebruik van het park en de effecten ervan. Het voorgenomen besluit is
gemotiveerd door te verwijzen naar de motie van de gemeenteraad d.d. 11 november 2015,
waarin in het geheel niet wordt gesproken over hondenproblematiek. Voorts wordt in de
motivering verwezen naar het met de buurt en gebruikers van het park gevolgde
participatieproces, zonder nader aan te geven wat die participatie heeft opgeleverd.
De onderbouwing van het voorgenomen besluit van Uw college om het losloopgebied op
het wandeleiland in het Park Sytwende drastisch te beperken (zie bijlage Optie 1) is
gestoeld op vermeende overlast door honden en (hoge) onderhoudskosten. Beide worden
door de gemeente niet met (in kaart gebrachte, reële, juist geïnterpreteerde) feiten noch
door deugdelijk onderzoek gestaafd waardoor het besluit onvoldoende gemotiveerd is.
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8. De respons op de door de gemeente onder ca 150 omwonenden uitgevoerde enquête is
dusdanig dat geen steekhoudende waarde kan worden gehecht aan de uitkomsten
ervan.Van de 150 bewoners hebben er slechts 38 (25%) überhaupt gereageerd. Daarvan
hebben slechts 7 respondenten opmerkingen gemaakt over hondengedrag. De wijze
waarop de gemeente met deze enquête omgaat negeert de stem van de vele omwonenden,
die absoluut geen probleem hebben met het feit dat het wandeleiland als
hondenlosloopgebied in gebruik is.
M.a.w. de uitkomsten van de genoemde enquête zijn absoluut niet representatief en
kunnen dus nimmer als grondslag dienen voor de besluitvorming van de gemeente t.a.v.
het hondenlosloopgebied dat door veel meer mensen met en zonder hond tot genoegen
wordt gebruikt (de VVS alleen al vertegenwoordigt inmiddels meer dan 220 leden!).
9. Onder de gebruikers van het Park Sytwende is überhaupt geen enquête uitgevoerd en met
hen zijn geen afzonderlijke gesprekken gevoerd.
10. Van de door de gemeente georganiseerde initiatieventafels in het park om ideeën van
gebruikers te inventariseren, is door de gemeente nooit verslag uitgebracht en uit het
voorgenomen besluit blijkt dat hieraan door de gemeente geen waarde is toegekend.
11. Door de gemeente wordt veelvuldig de schade die de bloemenborders zouden oplopen door
loslopende honden als argument voor maatregelen ingebracht. De gemeente gaat er in het
geheel aan voorbij dat de borders er heel behoorlijk bijstaan en dat de beperkte schade
hieraan hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de groei van onkruid als gevolg van de
grondkwaliteit, die kort na de opening van het park al een issue voor de gemeente vormde
en het slechte onderhoud door de gemeente. Binnen de VVS is er, naast de expertise op het
gebied van groenbeheer, adequate professionele deskundigheid aanwezig, die een goede en
veelzijdige gedachtewisseling met de gemeente waard is.
C. Belangenafweging (motiveringsbeginsel, evenredigheidsbeginsel,
rechtszekerheidsbeginsel)
12. Er zijn geen dringende, door de gemeente aangedragen redenen die dit ingrijpend
voornemen rechtvaardigen. Bijna iedereen die argeloos het mooie Sijtwendepark bezoekt,
vraagt zich af over welk probleem het daar gaat. Betreft het voornemen van het college niet
gewoon verspilling omwille van NIMBY-gedoe (Not In My Back Yard)? Het lijkt er sterk op
dat slechts enkele omwonenden van het park door middel van veel lawaai proberen
problemen in het leven te roepen en op te blazen die er eigenlijk niet zijn en die niet door
andere omwonenden of gebruikers van het park worden ervaren.
13. Op beleidsniveau is er voor elke actie van enige importantie een reden, zo niet een
dringende reden, nodig en voor elke ingrijpende actie dient er representatief draagvlak te
zijn. Van beide lijkt er geen sprake te zijn en het is onduidelijk wat de gemeente beweegt
tóch door te zetten.
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14. Vóór 2011 was het wandeleiland in het park, toen nog geen losloopgebied, doods en stil,
aldus verschillende reacties van omwonenden en gebruikers. Sindsdien is het een levendig
deel van het park geworden waar regelmatig ook activiteiten van scouts en andere groepen
met kinderen plaats vinden, joggers rondrennen en mensen hun lunchpauze doorbrengen.
Deze levendigheid wordt door velen toegejuicht, behalve door enkele omwonenden, die het
park als hun privé achtertuin lijken te beschouwen. Zo konden we bijvoorbeeld vernemen
dat enkele omwonenden zich ook stoorden aan het feit dat er in het park zelfs door
sommigen werd gepicknickt.
15. Bij de instelling van het hondenlosloopgebied in 2011 heeft de gemeente aangegeven dat
dit onder meer geschiedde omdat er binnen de gemeente niet veel plaatsen zijn waar
honden veilig los kunnen lopen. Bezwaren hiertegen heeft de gemeente indertijd
verworpen met argumenten die nu nog steeds van toepassing zijn. Bovendien blijkt nu dat
de meeste geopperde bezwaren (schade voor flora en fauna, gevaar voor bezoekers van het
park, schade aan monumenten of kunstwerken) niet aan de orde zijn geweest in de
afgelopen zes jaar, tenminste zeker niet aangetoond als zouden honden de veroorzakers
zijn. Tot slot merkte de gemeente indertijd op dat er binnen de gemeente nog zeer veel
mogelijkheden zijn om te wandelen en te recreëren op plaatsen waar honden niet los
mogen lopen en dat is nu nog steeds het geval. Het loslaten van het beleid van de
gemeente, om op evenwichtige wijze iedereen de mogelijkheid te bieden om (met of zonder
hond) te recreëren, is in ernstige mate inconsistent.
16. Met het voornemen van uw college het hondenlosloopgebied op het wandeleiland drastisch
te beperken gaat U voorbij aan de belangen van meer dan 300 enthousiaste gebruikers, die
het park met verschillende frequentie bezoeken. De belangen van hen maakt U
ondergeschikt aan de wensen van enkele omwonenden en een handjevol mensen die het
wandeleiland misschien zouden bezoeken als het geen losloopgebied zou zijn. Het
Sijtwendepark is een stadspark en niet slechts bedoeld voor enkele omwonenden maar
juist voor de gehele gemeente.
17. Uw college gaat voorbij aan het feit dat het wandeleiland één van de zeer weinige veilige
losloopgebieden in de gemeente is, die niet direct grenzen aan fietspaden, autowegen of
aan niet voor honden toegankelijke recreatieruimte. Dat is een van de belangrijkste
redenen dat zoveel hondenbezitters uit de omgeving dit park bezoeken. In plaats van dit
gebied te beperken zou uw college ervoor moeten zorgen dat er meer van dergelijke veilige
losloopgebieden komen.
18. Het voorstel om het hondenlosloopgebied in grote mate te beperken wordt niet
gecompenseerd door een voorstel om elders de ruimte voor een veilig
hondenlosloopgebied te vergroten; sterker nog, met de openstelling van het wandeleiland
voor loslopende honden in 2011 zijn indertijd andere hondenlosloopgebieden in de
omgeving gesloten.
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19. Met het recent genomen Verkeersbesluit, waartegen overigens van diverse kanten reeds
bezwaar is aangetekend, heeft de gemeente stellig voldaan aan de wensen van een beperkt
aantal omwonenden van het park. Vanuit de observatie dat het huidige voorgenomen
besluit inzake het hondenlosloopgebied ook vooral aansluit op de wensen van een kleine
groep omwonenden, is er - gelet op het belang van een grote groep gebruikers en van
andere omwonenden - sprake van een zeer onevenwichtige belangenafweging door de
gemeente ten aanzien van belangen in en rond het Sijtwendepark. De zwakke motivering
van het onderhavige besluit geeft voeding aan het vermoeden van een eenzijdige blik van
het College op het gebruik van het park.
D. Slechte uitvoering van de door de gemeente gekoesterde ideeën
(zorgvuldigheidsbeginsel).
20. De overheid vindt het belangrijk dat mensen participeren en bevordert initiatieven hiertoe;
in het park zijn diverse “clubjes” die geregeld afspreken om samen hun honden uit te laten
en elkaar in nieuw ontstane vriendschappen bijstaan. Onder hen is het aantal ouderen
relatief groot. Voor hen is de sociale cohesie en de bewegingsmogelijkheid die het park
bevordert uniek. Maar ook toevallige ontmoetingen zijn waardevol; het leidt tot een gevoel
van saamhorigheid en eigenaarschap dat de sfeer en het uiterlijk van het park ten goede
komt. Aan dit aspect heeft de gemeente absoluut geen aandacht besteed.
21. De gemeente gaat eraan voorbij dat de kwaliteit van de borders in het park minder dan
beoogd is, doordat de bodemgesteldheid van de borders (zoals door de gemeente in
2008/2009 reeds geconstateerd) én het achterwege blijvende onderhoud de belangrijkste
oorzaken zijn dat de borders in suboptimale staat zijn. De honden die er af en toe worden
gesignaleerd hebben daar niets mee te maken. Immers 85% van de beplanting is zo robuust
dat het tegen hondenbezoek bestand is. Het is nog een wonder dat die borders er zo aardig
uitzien, waar het onderhoud zo verwaarloosd is. De belangrijkste tekortkoming van de
borders is het onkruid dat niet gewied wordt.
Honden hebben wel enkele kuilen in het grasveld gegraven, waarvan de VVS heeft
aangegeven deze graag te willen dichten en inzaaien. Maar dit werd in eerder overleg door
de wethouder hooghartig afgewezen.
22. Het door de gemeente voorgenomen besluit is een teken van verspilling (van
gemeenschapsgeld), omdat door het besluit een met veel geld (minimaal 10.000 euro)
aangelegde paaizone voor vissen wordt bestemd tot hondenstrand en door het intensieve
gebruik naar verwachting zijn eerder bedachte functie zal verliezen. De aanleg van een
afscheiding voor het te verkleinen hondenlosloopgebied beloopt nog eens een extra
25.000,- à 30.000,- euro, volgens informatie van de gemeente zelf, voor welk bedrag de
gemeente binnen het park (onderhoud) en buiten het park veel nuttiger activiteiten kan
ondernemen.
Doordat het voorgenomen, sterk beperkte losloopgebied veel intensiever zal worden
gebruikt dan het huidige veel grotere losloopgebied, moeten we over de aanblik van het
droge deel van het voorgenomen losloopgebied weinig illusies hebben. (In de huidige
situatie spelen de honden in een groter gebied dan uw college beoogt voor de toekomst en
wordt er bij verschillende oevergedeelten wel eens een bad genomen door sommige
honden, waardoor het bijvoorbeeld goed gaat met de bij de vispaaizone geplante waterlelies
en naar verwachting ook met het paaigebied in het riet aan de zijde van het Veurselaantje).
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23. De verwachtingen van de effecten van uitvoering van het voorgenomen besluit voor
beperking van vermeende overlast, zijn onjuist.
Gediplomeerde hondengedragsdeskundigen (gebroeders Van den Heuvel van
hondenschool Lucky) geven aan dat beperking van het losloopgebied en vergroting van het
aanlijngebied tot meer geblaf en ander hinderlijk hondengedrag leidt. Een klein omsloten
losloopgebied zou voorts heel goed eigenaren van agressieve honden naar het park kunnen
lokken, omdat deze lastige beesten daar nog goed gecontroleerd "lekker los zouden kunnen
lopen".
Eén belangrijke reden dat er in het losloopgebied van Park Sytwende zo weinig incidenten
zijn tussen honden onderling(en incidenten überhaupt) is juist de mogelijkheid om elkaar
te kunnen ontwijken. Net als mensen hebben honden zo hun voorkeuren en helpt het als
ieder zijns weegs kan gaan.
24. De gemeente gaat eraan voorbij dat de huidige groep gebruikers een belangrijke rol speelt
in de informele handhaving, waar de gemeente geen mogelijkheden tot handhaving ziet. Te
denken valt aan overlast van fietsers, hangjongeren, ongedisciplineerd gedrag van (bazen
van) honden, opruimen van zwerfvuil en ganzenpoep door de huidige groep gebruikers.
De VVS verzoekt U daarom, rekening houdende met onze zienswijzen, het voorgenomen
Aanwijzingsbesluit in heroverweging te nemen dan wel niet te bekrachtigen.

Hoogachtend,
Namens het Bestuur,

Bram van Popering
voorzitter

Danielle M. Voortman- van de Ven Sauveur
secretaris
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