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Onderwerp : beantwurding skriftlike fragen oer De Warren, Burgum

Achte Steateleden,

Jo skriftlike fragen op grim fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op
12 desimber 2018, beantwurdzje wy as neikomt.

Jo setten jo fragen Otein mei de neikommende ynlieding:
Okkerdeis stie yn de Ljouwerter Krante in opiny-stik te lezen fan in stikmannich ynwenners
fan Burgum oer de saneamde bouplannen foar Burgum-West, ek wol de Warren neamd. Yn
dit stik wize dizze ynwenners op it kwetsbere gebiet fan Burgum West, benammen foar
greidfa gels, en wize hja der op dat der noch gen6ch mooglikheden foar bou fia it saneamde
ynwreidzjen yn Burgum sels binne. De FNP is mei dizze minsken fan betinken dat nijbou yn
dit gebiet net moatte soe.
De FNP Steatefraksje hat datoangeande in tal fragen foar it kolleezje fan DS:

Fraach 1:
Is it romtlik-planologysk op dit stuit neffens it jildende provinsjaal belied mooglik om it plan de
Warren west//k fan Burgum me/ 300 wenten te realisearjen?

Antwurd fraach 1:
It Streekplan 2007 makket wenningbou oan de westkant fan de Sintrale As mooglik, mitsdat
it realistysk is en binnen in yn de regio 6fstimd programma. Ek op grOn fan de Feroardering
Romte Fryslan 2014 is de lokaasje mooglik. It plan sil yn de regionale wenningbou6fspraken
passe moatte.
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Fraach 2:
Is de provinsje bekend mei de plannen fan de gemeente Tytsjerksteradiel oangeande de
Warren?

Antwurd fraach 2:
Foar in part. Wy witte fan it idee om wenningbou op dy lokaasje te untwikkeljen, mar de
fazen der't it yn ferrinne sil en de definitive ynfolling fan it plan kenne wy net.

Fraach 3:
As it antwurd op fraach 1 Nee is, soene wy graach in taljochting fintfange wolle op de fraach
wat dan noch nedich is om dit romtlik-planologysk wol mooglik te meitsjen?

Antwurd fraach 3:
Net fan tapassing.

Fraach 4:
As der noch in eigenstannige 6fwaging troch de provinsje makke wurde moat om De Warren
mooglik te meitsjen, wat fynt it kolleezje fan dizze Ontjouwing?

Antwurd fraach 4:
Yn it Streekplan 2007 wurdt dizze Ontwikkeling mooglik makke, mitsdat dy realistysk is en
binnen in yn de regio 6fstimd programma (regionale wenningbou6fspraken). It kolleezje sil it
bestimmingsplan wannear't dat yn de foaruntwerpfaze yn it ramt fan it wetlik foaroerlis
oanbean wurdt, noch definityf beoardielje yn relaasje ta de makke 6fspraken en it dan
jildende provinsjaal belied.

Fraach 5:
Is it kolleezje mei de FNP fan betinken dat de realisaasje fan De Warren westlik fan Burgum
net trochgean moat, mar earst sjoen wurde moat nei ynwreidingslokaasjes yn Burgum sets?

Antwurd fraach 5:
De Ladder duurzame verstedelijking is ferankere yn it Besluit ruimtelijke ordening (Bra). Op
grOn fan dy Rijksladder duurzame verstedelijking hat de gemeente de wetlike ferplichting om
yn de taljochting by it bestimmingsplan te Onderbouwen hoe't de Ontwikkeling fan dy
lokaasje sjoen wurde moat, yn relaasje ta mooglike ynwreidingslokaasjes en oare beskikbere
lokaasjes.

Fraach 6:
Wat seit it nasjonale en provinsjale belied (de saneamde ljedder) oangeande dit soarte fan
nijbou yn it kwetsbere bOtengebiet?

Antwurd fraach 6:
Sjoch it antwurd op fraach 5.

Fraach 7:
Hokker rot spilet de nije omjouwingsfisy en de feroardering n.o.f de omjouwingsfisy by de
Ontwikkeling fan De Warren?

Antwurd fraach 7:
Op it stuit hifkje wy oan besteand feststeld belied.
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Fraach 8:
Kin Provinsjale Steaten it folbouwen fan it kwetsbere gebiet west//k fan Burgum noch keare?

Antwurd fraach 8:
Jimme Steaten hawwe it foech am sels mei utstellen te kommen foar oanfoljend c.q. oanpast
romtlike belied. Yn it ramt fan de Sintrale As binne ofspraken makke oer dizze lokaasje. Ek is
dizze lokaasje, nei oanlieding fan de oerienkomst Sintrale As, opnommen yn it Streekplan
2007.

Mei rju achting,

Deputeatre Steaten fan Fryslan,

drs. Brok, foarsitter

R.E. Bouict—r-Riemersma, MBA MCM, sekretaris
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