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Jo skriftlike fragen op grim fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, binne ynkommen op 18
juny 2020. Op 30 juny 2020 hawwe wy jo yn in brief (mei skaaimerk 01777434) frege om
utstel foar de beantwurding. Yn dizze brief beantwurdzje wy Jo fragen as neikomt.

Ynlieding
De FNP makket him soargen oer it behald fan it Fryske lanskip. Yn in grut part fan de
provinsje foarmje beamwalen en -singels wichtige en karakteristike lanskipseleminten. Yn
ant wurd op fragen fan de FNP hat it kolleezje °an& dat de provinsje goed yn byld hat
wer't kap plak fun 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 /it ek sjen dat
der oer de jierren in frij konstant tal kapmeldingen en fersiken om Ontheffingen is. Wol wie
yn 2019 it folume oan kontroles in stik heger as yn eardere jierren. Dat komt troch lange
trochlooptiden en mear yllegale kap, yn kombinaasje mei beheinde kapasiteit foar it
tafersjoch. Be FNP konstatearret dat yn ferskillende plakken yn Frysla n eigeners stribje nei
werynrjochting ta gruttere perselen, werby wichtige karakteristike lanskipseleminten driigje
te ferdwinen.

Boamen:
• Provinsje Fryslan, Jaarverslag VTH 2019 mei brief 9 juny 2020;
• Kolleezje fan DS, Antwurdbrief op skriftlike fragen oer lariskipswearden

Noardwest-Fryslan, 25 maaie 2020;
• Wet natuerbeskerming, Haadstik 4;
. Streekplan Fryslan 2007, Om de kwaliteit fan de romte.
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Fraach 1:
Yn ant wurd op fragen fan de FNP hat it kolleezje oanjun dat de provinsje goed yn byld hat
wer't kap plak fan hat. Binnen de gemeente Waadhoeke wienen der 36 saken, mei 12 'niet
gemelde vellingen'. Kin it kolleezje in oersjoch jaan oer de hide provinsje, by foarkar mei in
kaartsje, wet.'t de meldingen, antheffingen, ylle gale beammekap en opleine werplantplicht
krekt spylje? Binne der opfallende ferskillen binnen de provinsje?

Antwurd fraach 1:
Hjirunder stiet in oersjoch fan de iepensteande saken:

o/m
2016

2017 12018 2019 o/m july
2020

Kapmelding 846 245 270 209 46
Net melde 'veiling' 471 69 45 50 34
untheffing 5 35 , 18 16 15

De saken oant en mei 2016 binne iepensteande saken, dy't mei yngong fan de Wet
natuurbescherming troch RVO oerdroegen binne. Foar alle kapmeldingen en net melde
'veiling' is de werplantplicht fan tapassing. In net melde 'veiling' kin in beammekap weze,
mar ek in houtopstan, dy't troch stoarm of it stjerren fan beammen teneate gien is. Ek yn dy
gefallen is de werplantplicht fan tapassing.

In untheffing wurdt jun om op in oare lokaasje, as wer't de beammen kapt binne, op 'en nij
plantsje te nneien, of om dat letter as binnen de wetlike termyn fan trije jier te dwaan. In
Ontheffing wurdt allinne &jun as der in goed reden foar is en it yn it belied past. De
Ontheffings yn de tabel binne OfjOn, mar der is noch gjin ynfolling fan de werplantplicht
konstatearre.

Fan alle saken is in dossier mei deryn Under oare in kaartsje yn it argyf en se steane yn in
excel-oersjoch. Op it stuit binne de saken noch net op in oersichtkaart yntekene. Der wurdt
wol socht nei in manier om saken ynsichtlik te meitsjen op in kaart, dy't ek mei tafersjoch en
hanthavening dield wurde kin.

Fraach 2:
Wat is de ba nbreedte fan de trochlooptiden by de werplantplicht? Wat is der de oarsaak fan
as dy tiden tenger dan gemiddeld binne?

Antwurd fraach 2:
De trochrintiid fan in dossier is meastentiids 4 oant 12 jier. In kapmelding rint op syn minst 4
jier. De kap moat binnen 1 jier nei de kapmelding utfierd wurde en dernei moat der binnen 3
jier (in) nije beam(men) plante wurde. Nei 4 jier kin dus de earste kontrole dien wurde. In
dossier is earst ofsletten as de nije beam(men) plante is(binne) en de beplanting ek
oanslein is. As de oanplant net oanslein is, hat de eigener wetlik nochris 3 jier om dy foar
nije oanplant te ferfangen.

In inkeld dossier rint hid l lang. Dat binne saken der't de eigener net yn meiwurkje wol of
saken dat de grun ferkocht is sunder dat de nije eigener op de hichte brocht is fan de
iepensteande werplantferplichting.
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Fraach 3:
Der wurdt hieltyd mear ylle gale kap konstatearre. Wat docht it kolleezje deroan om dy kap
tsjin te gean? Is it kolleezje fan miening dat der op it stuit genOch tafersjoch is? Ferwacht it
kolleezje dat automatisearring bygelyks troch gebrfik te meitsjen fan loftfoto's foldwaande
helpe sil?

Antwurd fraach 3:
Ut de hjirboppe neamde sifers docht net dOdlik bliken dat it tat konstatearre net melde
`vellingen' omheech gien is. Troch de ynset fan fergunningferliening, tafersjoch en
hanthavening wurdt it yllegaal kappen fan beammen safolle mooglik tsjingien. Derby wurdt
troch de wei fan tafersjoch it yllegaal kapjen opspoard. It tafersjoch wurdt troch de FUMO
utfierd, yn it VTH jierprogramma 2020 is der goed 1300 oeren foar beskikber. Derneist
wurdt op it stuit tydlik ekstra tafersjoch ynset om efterstannen wei te wurkjen. Oft dat
genOch is sil bliken dwaan moatte CA it Ondersyk nei de formaasje fan natuertafersjoch en
fergunningferliening dat wy op it stuit Otfiere litte. Dat wurdt nei de simmer 2020 ofsletten.

It tafersjoch wurdt op it stuit oan de han fan meldings en frije fjild kontroles utfierd. Derby
wurdt gebrOk makke fan loftfoto's. Wy ferwachtsje dat wy, troch mear gebruk te meitsjen
fan digitale mooglikheden, it tafersjoch doelbewuster ynsette kinne. Mooglikheden derfoar
wurde op it stuit besjoen.

Fraach 4:
Yn it jierferslach VTH stiet dat yn 2019 ien kear in prosesferbaal opmakke is fanwege
ylle gale beammekap sander melding. Kin it kolleezje oanjaan wat de reden is dat yn alle
oare gefallen fan oertreding fan haadstik 4 fan de Wet natuerbeskerming (yllegale
beammekap of net foldwaan oan werplantplicht) dat net bard is?

Antwurd fraach 4:
By it yllegaal kapjen fan beammen wurdt safolle as mooglik ynset op it Ongedien meitsjen
fan de situaasje. Dat wurdt op grOn fan it bestjoersrjochtlike spoar dien, werby't de
oertreder oantrune wurdt om de skea te ferhelpen troch nije beammen te plantsjen. Wetlik
is de duorsume bruker fan in perseel ferplichte om binnen 3 jier nei it kapjen ynfolling oan
de werplantplicht te jaan. Ek as it kapjen net melden is en der dus sprake is fan yllegaal
kapjen. Yn in inkeld gefal wurdt it strafrjochtlike spoar (proses-ferbaal) folge. Dat is net
rjochte op it ferhelpen fan skea en meastentiids is der yn dat gefal sprake fan in
Onomkearbere situaasje.

Fraach 5:
Wat fynt it kolleezje derfan, dat regels yn bestimmingsplannen foar it behald fan it lanskip
mear fleksibel makke wurde en dertroch karakteristike sin gels en beamwalen ferdwine of
ferpleatst wurde kinne. Is dat yn oerienstimming mei wat yn it Streekplan fan de provinsje
stiet oer de keamkwaliteiten fan de Fryske lanskiPpen?

Antwurd fraach 5:
It kolleezje kin him net fine yn de 'trend' sa't dy yn de fraach oanjOn wurdt, dat
bestimmingsplannen foar it behald fan it lanskip mear fleksibel makke wurden en dat
dertroch karakteristike singels en beamwalen ferdwine. VVol sjogge wy ferskillen tusken de
wize werop't gemeenten de beskerming yn harren bestimmingsplannen regele hawwe.
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Op basis fan us Feroardering Romte (kest 2. Romtlike kwaliteit, punt 2.1.1 lid 1) is it by
romtlike plannen en untwikkelingen in proseseask om troch de wei fan in romtlike
kwaliteitsparagraaf yn de plantaljochting omtinken te jaan oan de wize werop't in plan
rekken haldt mei de draachkreft foar it lanskip en dat in plan ynfolling jout oan it werkenber
bliuwen fan de lanskiplike en kultuerhistoaryske kearnkwaliteiten, nammentlik de
struktueren fan provinsjaal belang. Dy struktueren binne yn de struktuerfisy Grutsk op ce
Romte omskreaun. Dat is in struktuerfisy foar lanskip en kultuerhistoarje en is in Otwurking
fan it Streekplan en ek underdiel fan de nije Omjouwingsfisy.

Ek is opnommen dat in romtlik plan yn it lanlik gebiet, bygelyks in bestimmingsplan, as dat
nedich is regels stelt, dy't derta liede dat de lanskiplike en kultuerhistoaryske kwaliteiten
werkenber bliuwe. It stellen fan regels as dat nedich is' wol net sizze dat alle omskreaune
omjouwingskwaliteiten troch de wei fan in foarskrift (lykas in omjouwingsfergunningseask)
beskerme wurde moatte. Ek is it mooglik om fleksibiliteit yn de foarskriften fan in
bestimmingsplan yn te bouwen. It giet der om dat it gehiel fan bestimmingen en foarskriften
foldwaande garandearje kin dat de kwaliteiten fan in gebiet werkenber bliuwe. Der hifkje wy
as provinsje de gemeentlike romtlike plannen op. Yn de Feroardering Romte wurdt derby
opmurken dat de provinsje fan miening is dat gemeenten goed by steat binne om dat
maatwurk op gebietsnivo yn te foljen. Dy miening diele wy noch hieltyd.

Yn it ramt fan de Omjouwingsfisy wolle wy graach gearwurkje as it giet om de kwaliteit fan it
wenfermidden. Derfoar geane wy it petear oan en derby bruke wy de njoggen prinsipen dy't
yn de Omjouwingsfisy omskreaun steane. De kearnkwaliteiten fan it lanskip is ien fan de
omjouwingskwaliteiten dy't yn dat petear in wichtige rol spylje.

Mei rju achtinge,

Deputearre pt,taten fan Fryslan,

drs. A.A.M.43rok, foarsitter

R.E. Bo iftersma, MBA MCM, sekretaris
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