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Beantwurding skriftlike fragen oer lanskipswearden Noardwest-Fryslan

Achte hear Knot en hear Veenstra,

Jo skriftlike fragen op grun fan artikel 41 fan it Reglemint fan Oarde, ynkommen op 30 april
2020, beantwurdzje wy as understeand.

Ynliedende taljochting
De Steatefraksje fan de FNP hat noed oer in twatal lanskiplike Ontwikkelingen yn Noard west
Fryslan.
Al jierren binne der soargen oer it behald fan it karakteristike kOlisselanskip oan de westkant
fan de aide Middelsee yn de gemeente Waadhoeke. Yn pro vinsjaal belied is festlein dat dy
lanskipseleminten beskerming fertsjinje, mar yn de praktyk ferdwine geandewei hieltyd mear
slingerjende sleatsjes en beamsingels.
Dik in jier lyn hat it (doetiidske) kolleezje nei mOnlinge fragen fan de FNP in tal ant wurden yin
oer de tapassing fan it provinsjaal belied oer de kultuerhistoaryske wearden yn it gebiet oan
de westkant fan de Middelsee tusken Marsum en Berltsum. It die bliken dat de fertaalslach
fan dat belied ne/it gemeentlike bestimmingsplan noch hieltyd net plakfOn hat. Neffens it
brief wienen de provinsje en de gemeente Waadhoeke it deroer iens dat it fan be/any is om,
foarOtrinnend op in nij bestimmingsplan, de natuerlike en kultuerhistoaryske wearden yn it
gebiet te beskermjen. De gemeente Waadhoeke hat de pro vinsje begjin 2019 frege om
deroer mei te tinken.
Yn it gebiet tusken Frjentsjer en Hams binne ek wichtige kultuerhistoaryske en lanskiplike
eleminten oanwezich, dy't troch de bestimmingsplannen beskerme binne. Tagelyk rint der in
gebietsproses konfoarm de WILG. Om mear dudlikheid te jaan hawwe de gemeenten in
konsept-beliedsregel `cultuurhistorische en landschappelijke waarden' makke, dy't yn janne-
waris 2020 feststeld wurde soe.
Nei oanlieding fan in advys fan de Bestjoerskommisje Franekeradeel-Harlingen en in brief
fan LTO Noord en NAV hat it kolleezje fan B&W besletten de beliedsregel foarearst net yn te
fieren.
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Nei oanlieding fan in advys fan de Bestjoerskommisje Franekeradeel-Harlingen en in brief
fan LTO Noord en NAV hat it kolleezje fan B&W besletten de beliedsregel foarearst net yn
te fieren.

Fraach 1:
De ynhald fan it figearjende bestimmingsplan foar it batengebiet fan de eardere gemeente
Menameradiel datearret fan 2007 en biedt unfoldwaande beskerming. De gemeente
Waadhoeke hat de provinsje in jier lyn frege om mei te tinken oer beskermjende regelingen
foar de natuerlike en kultuerhistoaryske wearden. Kin it kolleezje oanjaan oft der yntusken
beweging yn de saak sit? Wannear tinkt it kolleezje dat de beskerming op oarder weze kin?
Yn it gefal dat der gjin pro gressy is, oerwa get it kolleezje dan de ynset fan bygelyks in pro-
aktive oanwizing om it lanskip te beskermjen?

Antwurd fraach 1:
Op dit stuit jildt der in behearsferoardering yn it gebied. Dit betsjut, dat, salang't der net in
nij bestimmingsplan foar it bOtengebiet feststeld wurdt, de rigels fan it bestimmingsplan fan
2007 noch fan tapassing binne, sa as jo ek oanjouwe. Ein 2017 is der in foarOntwerp
bestimmingsplan fan it butengebiet Menameradiel foar advys by de provinsje dellein. By de
opstelling fan it foarOntwerp hat de gemeente wiidweidich Ondersyk dien nei de oanwezige
kultuerhistoaryske wearden. Yn in brief (jannewaris 2018) hat DS in oantal oanbefellingen
dien foar dit bestimmingsplan oer in ekstra beskerming fan kultuerhistoaryske wearden. Op
12 febrewaris 2019 hat de provinsje in brief Ontfongen fan de gemeente Waadhoeke
weryn't oanjOn waard dat it foaruntwerp bestimmingsplan foar it bOtengebiet Menameradiel
net fjirder yn proseduere brocht wurde sit. Derom jildt op dit stuit noch altyd de
behearsferoardering. De gemeente hat yn de brief wol it folgjende oanjOn:

"in het voorontwerpbestemmingsplan buitengebied zaten regelingen die de natuur en
cultuurhistorische waarden van het gebied moeten beschermen. Omdat we als gemeente
van mening zijn dat deze waarden bescherming verdienen zijn we bezig met een losstaand
traject om alsnog beschermende regelingen te treffen."

De gemeente Waadhoeke hat de provinsje yn dizze brief ek Otnuge om mei te tinken yn it
gebietsproses foar de beskerming fan de lanskiplike en kultuerhistoaryske wearden fan it
elzesingelgebiet by Bitgum. De provinsje hat oan de gemeente de ekspertize fan it romtlik
kwaliteitsteam oanbean om yn gearwurking ta in goede beskerming fan de
kultuerhistoaryske wearden te kommen. Yn in wurkgroep, weryn't alle belangegroepen
fertsjinwurdige binne, tinke wy hjir no aktyf yn mei. Troch de koronamaatregels is de I8ste
gearkomste spitigernoch annulearre. De gemeente hat tasein dat der dizze moanne in
oanpast ferfolch komt, mei as resultaat dat der in byld komt oer de oanwezige wearden en
de mooglike Otkomsten fan it gebietsproses en foar de beskerming del-fan. Der sit dus wol
beweging yn de saak. Wannear't de beskerming op oarder weze sit, kinne wy noch net
sizze. Dit hinget fan de Otkomsten fan it gebietsproses of. In oanwizing oan de gemeente is
in swier middel en der is, sjoen it rinnende proses en de positive yntinsjes fan eltsenien, yn
de wurkgroep op dit stuit ek gjin oanlieding ta. It kolleezje oerwaget deronn op dit stuit net
om in pro-aktive oanwizing oan de gemeente te dwaan.
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Fraach 2:
Is it kolleezje op de hichte dat der op ferskillende plakken yn it gebiet beammen kapt binne?
Hawvve de rjochthawwenden de rfoar wol in melding by de provinsje dien en foldogge se wol
oan de herplantplicht op grein fan de Wnb? Wat docht it kolleezje deroan om it yllegaal
kappen fan weardefolle lanskipseleminten tsjin te gean?

Antwurd fraach 2:
De provinsje set har yn foar it foarkommen fan yllegale kap, troch middel fan foarljochting,
tafersjoch en hanthaving yn it fjild. Mocht der dochs yllegaal kapt wurde, dan wurdt de
eigener der op oanskreaun en ferplichtet de wet dat troch herplant de skea hersteld wurde
moat. Yn de rigels foar herplant is festlein dat de nije oanplant binnen tsien jier, foar wat de
kwaliteit oanbelanget, fergelykber weze moat mei dat wat der kapt is. Dit jild ek by yllegale
kap. Hjirmei is boarge dat de lanskipseleminten op termyn war deselde wearde krije as foar
de kap.

We hawwe as provinsje goed yn byld wer't kap plak filn hat. Wy geane der fan ilit dat dizze
fraach rjochte is op it gebied fan de gemeente Waadhoeke. Der binne op dit stuit 36
rinnende saken yn de gemeente Waadhoeke. Yn 24 saken is der in kapmelding dien en yn
12 saken giet it om `niet gemelde vellingen'. Spesifyk foar it gebiet tusken Marsum en
Beetgum giet it om fjouwer rinnende saken. Yn twa saken binne der kapmeldingen dien en
yn twa saken giet it om cniet gemelde vellingen'. De eigeners binne oanskreaun op de
ferplichting om her te plantsjen. Troch middel fan tafersjoch en hanthaving wurdt
kontrolearre oft de herplant ek echt utfiert wurdt. Yn de Wet Natoerbeskerming (foarhinne
de Boswet) is bepaald dat de herplant binnen trije jier nei de kap Crtfiert weze moat. In saak
wurdt pas sletten as de herplant utfiert is en as we der ek wis fan binne dat de herplant ek
echt oanslein is (dus dat de beammen goed woartel sketten hawwe en begjinne te groeien).
Net oansleine herplant moat, konfoarm de wetjouwing, binnen trije jier opnij wer oanplante
wurde.

Fraach 3:
De konsept-beliedsregel `cultuurhistorische en landschappelijke waarden' fan de
gemeenten Waadhoeke en Hams is yn oparbeidzjen mei de provinsje Fryslan ta stan
kaam. Nei oanlieding fan it advys fan de Bestjoerskommisje fan de gebietsOntwikkeling
Frjentsjeradiel-Hams en it brief fan LTO en NAV em n 2019 is de ynfiering Otsteld. Neffens
harren joegen de beliedsregels gjin gen6ch romte om knyppunten yn de ferkaveling op te
lossen. Is it kolleezje it dermei lens? Wat fynt it kolleezje derfan dat de beliedsregel (noch)
net ynfierd is? Kin neffens it kolleezje it Utstellen fan de beliedsregel te koste gean fan de
lanskiplike kwaliteit fan it gebiet? As it kolleezje dat fynt, we' rom dan? As dat net sa is,
werom net?

Antwurd fraach 3:
Fan Ot Os tematyske struktuerfisy Grutsk op 'e Romte, fine wy de lanskiplike en
kultuerhistoaryske wearden fan dit gebiet wichtich. Yn it foarste plak is it foar Os fan belang
dat de foar dit gebiet jildende bestimmingsplannen in goede beskerming blade foar dizze
wearden troch de dObelbestimming "Waarde - Relief kwelderwal, terpen en kruinige
percelen". De beliedsregel hat as doel om binnen it gebiet mei dizze dubelbestimming it
foech fan de B&W's mear te nuansearen, op basis fan de besteande kwaliteiten, sadat de
tapassing fan it bestimmingsplan better ynsicht jout. Der kin op dit stuit noch net sein wurde
dat de beliedsregel net gen6ch romte jout. Der sit earst oant de simmer, yn it ramt fan de
ferkaveling binnen de gebietsOntwikkeling, Underlining mei opboud wurde.
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Dit wurdt Cinder oare dien troch it sykjen nei maatwurkoplossingen. Op it twadde plak is it
foar Os fan belang dat, neist de basisbeskerming fan it bestimmingsplan, de konsept
beliedsregel as foarlopige leidraad brUkt wurdt sa as de bestjoerskommisje fan de
gebietsuntwikkeling ek advisearre hat. De bestjoerskommisje hat ek finansjele middels foar
beskerming en herstel beskikber steld. Wy sille hjir binnen de gebietsOntwikkeling, wer't wy
as provinsje in sterke rol yn spylje, omtinken oan jaan. WY kinne der mei ynstimme dat de
beliedsregel dernei troch de B&W's feststeld wurdt. Derom hoecht it utstellen fan de
feststelling fan de beliedsregel net ten koste te gean fan de lanskiplike kwaliteit fan it gebiet.

Mel rju achting,

Depute** Steaten van Fryslan,

drs. A.A.M

R.E.

alsitter

6mersma, MBA MOM, sekretaris
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