
Provinciale Staten van de Provincie Fryslan
FNP, Dhr. S. Knol CDA, Mevr. M. Prins
50PLUS, Dhr. T. Wiersma
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

Ljouwert, 7 april
Ferstjoerd, _

Os merkteken
Ofd/Opjefte
Opsteld troch
Jo merkteken
Taheakke(n)

2020

7 APR, 2020

provinsie frysUn. ,
provincie fryslan 6 rimml

Ce)
postbus 20120

8900 hm leeuwarden

tweebaksmarkt 52

(058) 292 59 25

www.fryslan.frl

provincie@fryslan.frl

www.twitter.com/provfryslan

: 01750731
: Omjouwingsaken
: 

•

Onderwerp : beantwurding skriftlike fragen oer sinnepark Ljouwert Middelsee

Achte steateleden,

Jimme skriftlike fragen op grun fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op
11 maart 2020 beantwurdzje wy as neikomt.

Jimme ynlieding:
Yn 'e Leeuwarder Courant fan 6 maart II. waard berjochte oer in plan foar in sinnefjild fan
mear as 60 ha oan 'e sadkant fan Ljouwert, yn it iepen lanskip en op lanbougran.

Op 10 maart II. wie der in besletten byienkomst foar in pear omwenjenden. Op dy byienkomst
waard dudlik dat sy, en ek bygelyks de enerzjykooperaasje Goutum en de bestjoeren fan
doarpsbelangen, net of mar summier ynformearre wiene oer it plan. Op de byienkomst waard
it plan ek net taljochte.

Wol waard dud//k dat de oanfraach foar in omjouwings-fergunning nije wike al yntsjinne
wurde sil by de gemeente Ljouwert en dat de inisjatyfnimmers ferwachtsje dat sy emn
septimber definityf utslutsel krije sille. As de gemeente posityf is oer it plan, dan sil it
bestimmingsplan wizige wurde moatte, sa waard d6dlik. Der waard sein dat de provinsje op
'e hichte is fan it plan en d6r yn prinsipe posityf tsjinoer stiet.

Fraach 1:
Is it kolleezje op 'e hichte fan it plan foar mear as 60 ha sinnepanielen oan 'e sudkant fan
Ljouwert? As dat sa is, kin it kolleezje mear ynformaasje jaan oer dit projekt en oft it der
posityf tsjinoer stiet, en as dat sa is, werom?
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Antwurd fraach 1:
Formeel is der noch gjin ynformaasje oer it projekt beskikber. Wol hat der op amtlik nivo
oerlis oer west. Derby hawwe de mooglikheden dy't de Feroardering Romte op it stuit biedt
oan e oarder west. Op grun fan de Feroardering Romte moatte sinneparken yn begjinsel
oanslute by it besteand stedsgebiet. By dit projekt is dat net hielendal it gefal. Lykwols mei in
Ofwikingsmooglikheid (foech fan de gemeente) kin in opstelling foar sinne-enerzjy tastien
wurde op in lokaasje dy't net op stedsgebiet oanslut, mits oantoand wurdt dat dy nei ridlike
ferwachting fan gemeente en provinsje binnen tsien jier Onderdiel Otmeitsje sil fan de steds-
wenutwreiding of -wurkutwreiding of derop oanslute sil. Der soe sprake fan weze kinne,
omdat op koarte termyn de Otwreidingswyk Middelsee 0ntwikkele wurde sil en dermei de
easke oansluting realisearre wurdt. It is lykwols noch te ier om dat no at te fer0nderstellen.

Der is in relaasje mei de untwikkeling fan Dairy Campus. It is net de bedoeling dat in
sinnefjild de fierdere Ontwikkeling fan Dairy Campus beheine sil. Yn in oerlis fan Dairy
Campus mei de inisjatyfnimmers is in akkoart berikt oer de oerdracht fan perselen, dat beide
Ontwikkelingen neist inoar harren beslach krije kinne.

Fansels fine wy it wichtich dat it sinnefjild goed yn de besteande omkriten ynpast wurdt. De
lanskiplike ynpassing komt yn oerlis mei it kwaliteitsteam foar Ljouwert Sal ta stan. Der
binne wy as provinsje ek by behelle.

Fraach 2:
Yn de Feroardering Romte wurdt easke dat opstellingen foar sinne-enerziy yn te passen
binne binnen de lanskiplike en kultuerhistoaryske keamkwaliteiten. Yn de notysje Romte foar
de Sinne wurdt boppedat de klam lein op draach flak en it belang fan in soarchfaldige kar fan
de lokaasje, ek Under ferwizing ne/it streekplan Grutsk op 'e Romte.
Tinkt it kolleezje dat in projekt lykas dit foldwaan kin oan de easken dy't de provinsje stelt?
As dat sa is, kin it kolleezje dat dan motivearje? As dat net sa is, kin it kolleezje dan oanjaan
oft de inisjatyfnimmers oare mooglikheden hawwe om it projekt te realisearjen?

Antwurd fraach 2:
Sadree't de gemeente in foarOntwerp bestimmingsplan en/of omjouwingsfergunning oan de
provinsje foarleit om te beoardieljen, sille wy beoardielje oft it projekt foldocht oan alle
ranebetingsten. Fansels sille wy derop tasjen dat der foldwaande omtinken weze sil foar de
ynpassing binnen de kearnkwaliteiten, draachflak en partisipaasje. VVy hawwe dan ek noch
gjin akkoart op it plan jun. VVol is op amtlik nivo oanjOn dat de lokaasje binne de besteande
Feroardering Romte passe kin, omdat mei de oanlis fan de takomstige wenwyk Middelsee de
lokaasje oan it besteand stedsgebiet oanslute sil. Lykas at oanjun folget fansels noch wol in
yntegrale beoardieling fan it projekt.

Fraach 3:
Yn it Bestjoersakkoart `Lok op 1' is festlein dat by de beoardieling fan sinneparken de
sinneljedder tapast wurde moat. Dat prinsipe is ek festlein yn de konsept Omjouwingsfisy. Is
it kolleezje it mei us iens dat it plan yn dat ljocht net passend is?
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Antwurd fraach 3:
Op it earste each strykt it plan net hielendal mei de sinneljedder, lykas dy yn de Ontwerp
Omjouwingsfisy ferwurde is. Dat kinne wy lykwols earst goed beoardielje, sadree't it plan om
advys oan us foarlein wurdt.

De sinneljedder yn de Ontwerp Omjouwingsfisy sil yn de Omjouwingsferoardering Otwurke
wurde. Oant it stuit dat de Omjouwingsferoardering fan kreft wurdt, sil oan de Feroardering
Romte 2014 hifke wurde.

Not de Omgevingswet foar op syn minst in heal jier utsteld wurdt en dermei ek it fan kreft
wurden fan de Omjouwingsferoardering, sil ek de sinneljedder langer op him wachtsje litte.
As it winsklik is dat de sinneljedder as hifkingsynstrumint sa gau as mooglik ynsetten wurde
kin, mei as doel om sin neparken op weardefolle agraryske gran te kearen, dan kin de
sinneljedder yn de besteande Feroardering Romte 2014 ferwurke wurde.

Mei rju achtinge,

Depute

drs. A

Steaten fan Fryslan,

R.E. Bjetiftis =_PitoThersma, MBA MOM, sekretaris
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