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De FNP makket him soargen oer it behâld fan it Fryske lânskip. 
Yn in grut part fan de provinsje foarmje beamwâlen en -singels 
wichtige en karakteristike lânskipseleminten.  
 
Yn antwurd op fragen fan de FNP hat it kolleezje oanjûn dat de 
provinsje goed yn byld hat wêr’t kap plak fûn hat. Binnen de 
gemeente Waadhoeke wienen der 36 saken, mei 12 ‘niet 
gemelde vellingen’. 
 
Ut it jierferslach VTH fan de provinsje stiet dat der in needsaak is 
fan ekstra tafersjoch op it neilibjen fan de Wet natuerbeskerming. 
It jierferslach lit ek sjen dat der oer de jierren in frij konstant tal 
kapmeldingen en fersiken om ûntheffingen is. Wol wie yn 2019 it 
folume oan kontrôles in stik heger as yn eardere jierren. Dat 
komt troch lange trochlooptiden en mear yllegale kap, yn 
kombinaasje mei beheinde kapasiteit foar it tafersjoch.  
 
De FNP konstatearret dat yn ferskillende plakken yn Fryslân 
eigeners stribje nei werynrjochting ta gruttere perselen, wêrby 
wichtige karakteristike lânskipseleminten driigje te ferdwinen.  
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• Wet natuerbeskerming, Haadstik 4; 

• Streekplan Fryslân 2007, Om de kwaliteit fan de romte. 
 
 

Fraach / fragen 
 
 

 
1. Yn antwurd op fragen fan de FNP hat it kolleezje oanjûn dat 

de provinsje goed yn byld hat wêr’t kap plak fûn hat. Binnen 
de gemeente Waadhoeke wienen der 36 saken, mei 12 ‘niet 
gemelde vellingen’. Kin it kolleezje in oersjoch jaan oer de 
hiele provinsje, by foarkar mei in kaartsje, wêr’t de 
meldingen, ûntheffingen, yllegale beammekap en opleine 
werplantplicht krekt spylje? Binne der opfallende ferskillen 
binnen de provinsje? 

 
2. Wat is de bânbreedte fan de trochlooptiden by de 

werplantplicht? Wat is der de oarsaak fan as dy tiden langer 
dan gemiddeld binne?  

 
3. Der wurdt hieltyd mear yllegale kap konstatearre. Wat docht 

it kolleezje deroan om dy kap tsjin te gean? Is it kolleezje fan 
miening dat der op it stuit genôch tafersjoch is? Ferwacht it 
kolleezje dat automatisearring bygelyks troch gebrûk te 
meitsjen fan loftfoto’s foldwaande helpe sil? 

 
 



4. Yn it jierferslach VTH stiet dat yn 2019 ien kear in proses-
ferbaal opmakke is fanwege yllegale beammekap sûnder 
melding. Kin it kolleezje oanjaan wat de reden is dat yn alle 
oare gefallen fan oertrêding fan haadstik 4 fan de Wet 
natuerbeskerming (yllegale beammekap of net foldwaan oan 
werplantplicht) dat net bard is? 

 
5. Wat fynt it kolleezje derfan, dat regels yn 

bestimmingsplannen foar it behâld fan it lânskip mear 
fleksibel makke wurde en dêrtroch karakteristike singels en 
beamwâlen ferdwine of ferpleatst wurde kinne. Is dat yn 
oerienstimming mei wat yn it Streekplan fan de provinsje stiet 
oer de kearnkwaliteiten fan de Fryske lânskippen? 
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