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: Beantwurding skriftlike fragen oer lanskipswearden Noardwest Fryslan

Achte mefrou Janssen en hear Veenstra,
Jo skriftlike fragen op gran fan artikel 41 fan it Reglemint fan Oarde, ynkommen op 6
jannewaris 2021, beantwurdzje wy as andersteand. Op 26 jannewaris II. hawwe jo in
utstelbrief foar de beantwurding fan dizze fragen h5n. De &stemming mei de gemeente gie
flotter as tocht.

Ynliedende taljochting
Beliedsre gel beskerming lanskipswearden
De fraksjes fan de FNP en de PvdA hawwe grutte soarch oer de beliedsre gel
kultuerhistoaryske en lanskiplike weardenl, dy't it kolleezje fan boargemaster en wethalders
fan de gemeente Waadhoeke op 15 desimber 2020 feststeld hat.
It giet om de kenmerkjende kwelderwalen, terpen en bolle perselen dy't yn it
bestimmingsplan mei in dabeldbestimming strikt beskerme binne. Troch de boaiemdelgong
binne maatre gels nedich en ien derfan is in wetlike werferkaveling. It behald en it fersterkjen
fan de oanwezige kultuerhistoaryske en la nskiplike wearden is, sa seit it kolleezje fan B&W,
in wichtich Otgongspunt.
Omdat yn guon situaasjes de belangen fan de boer mei dy lanskipswearden yn konflikt
komme kinne, hat it kolleezje fan B&W der foar keazen om mei de .beliedsregel mear
helderheid te bieden oer hoe't B&W omgiet mei fergunningen foar yngrepen yn it las nskip.
Derby is der njonken de gebieden dy't strikt beskerme bliuwe (A) no in nije kate gory ynfierd.
fan gebieten dy't foar in part de hege kwaliteit ferlern hawwe (B) en der't no in minder strikte
beskerming tapast wurdt.
1Kolleezje fan B&W fan de gemeente Waadhoeke, 'Memo Gemeenteraad Gemeente Waadhoeke:
beleidsregel cultuurhistorische en landschappelijke waarden c.a.', mei bylagen, 15 desimber 2020;
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Fraach 1:
Yn it bestimmingsplan fan de gemeente Waadhoeke2 binne yn artikel 43 de oanwiisde
kwelderwalen, terpen en bolle perselen strikt beskerme. Fynt it kolleezje fan DS ek dat me/it
ynfieren fan in nije kategory B-gebieten (mei mindere beskerming yn de beliedsregel) it doel
fan artikel 43 fan it bestimmingsplan Ondergroeven wurdt? Is de nije beliedsregel net yn striid
me/it bestimmingsplan?
Yn it ant wurdbrief fan it kolleezje fan Deputearre Steaten fan 25 maaie 20203 hat it kolleezje
skreaun dat it yn it foarste plak fan belang is dat de bestimmingsplannen in goede
beskerming biede foar de lanskiplike en kultuerhistoaryske wearden. De pro vinsje hie ek sit
yn de `Maatwerkgroep', in amtlike wurkgroep dy't de beliedsregel opsteld hat.
Antwurd fraach 1:
Wy fine net dat it doel fan de dabelbestimming Cindergroeven wurdt mei kategory B fan de
beliedsregel. De beliedsregel hat as doel om mear stjoering te jaan oan it foech om of te
wiken(saneamde binnenplanske frijstelling) fan B&W binnen de dubelbestimming. Dat jout
mear dudlikens foar boeren en boargers mar ek foar de werferkavelingsmooglikheden
binnen de gebietsCmtwikkeling Frjentsjerteradiel-Harns. De dubelbestimming jildt foar alle
kwelderwalen, mar de lanskiplike en kultuerhistoaryske kwaliteiten deryn binne net oeral
gelyk en liene harren foar in twadieling. Derby bliuwt in hege beskerming wer't dat moat (Agebiet) en wurdt der romte jan foar de lanbou Wert dat kin (B-gebiet). De basisbeskerming
fan de kwelderwal en grutte lanskiplike struktueren lykas aide seediken, wetter- en
ferkavelingsstruktueren bliuwe yn de hiele dubelbestimming, dus ek yn it B-gebiet, bestean.
Alle terpen en krunige perselen mar ek bygelyks state- en kleasterterreinen, sitte yn it Agebiet en/of yn de argeologyske dubelbestimming en bliuwe foldwaande beskerme. Wy
miene dat mei de stjoering fia de A en B gebieten, wichtige lanskipswearden krekt better
beskerme en betsjinne wurde wertroch't it byld dat de beliedsregel skealik foar
lanskipswearden is net korrekt is. Wy fine de beliedsregel ek net yn striid mei it
bestimmingsplan.

Fraach 2:
Is it ynfieren fan in nije kategory B-gebieten mei mindere beskerming yn oerienstimming mei
it provinsjale belied yn de Omjouwingsfyzje 'De romte diele' en de nota `Grutsk op 'e romte'?'
Kin it kolleezje dat Otlizze? Yn it gefal it kolleezje tinkt dat it yn striid is me/it provinsjale
belied, wat foar aksjes sil it kolleezje dan Cmdemimme?

2

Bestimmingsplan Buitengebied 2013: Artikel 43 Waarde — Relief kwelderwal, terpen en kruinige

percelen';
Kolleezje fan DS, Beantwurding skriftlike fragen oer lanskipswearden Noardwest-Fryslan', 25 maaie
2020; `Skriftlike fragen fan de FNP oerlânskipswearden Noardwest-Fryslan', 30 april 2020;
4 Provinsje Fryslan, Omjouwingsfyzje De romte diele', 23 septimber 2020; Provinsje Fryslan, `Struktuerfyzje Grutsk op `e romte', 2014;
3
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len fan de redenen dy't neamd wurde yn de memo fan de gemeente foar in minder striktere
beskerming fan de B-gebieten is dat de kwaliteit fan de lanskipseleminten der al oantaast is
troch vautonome natuerlike feroaringen en troch skaalfergrutting yn de la nbou'.

Antwurd fraach 2:
Ja, it ynfieren fan de beliedsregel mei de gebieten A en B is yn oerienstimming mei
provinsjaal belied. Yn Os Omjouwingsfyzje stiet dat de Fryske lanskipstypen en harren
Ontsteanswize werkenber bliuwe moatte. Dat jildt ek foar de kearnkwaliteiten fan lanskip en
kultuerhistoarje fan dat gebiet lykas werjOn yn de struktuerfyzje Grutsk op 'e Romte. Dy
kearnkwaliteiten, Cinder oare de troch jimme neamde kwelderwalen, terpen en krunige
perselen mar ek oare dy't wy yn Os antwurd fan fraach 1 beneamd hawwe, bliuwe mei dizze
beliedsregel beskerme. De twadieling yn kwaliteiten is yn de rin fan de tiid troch
skaalfergrutting yn de l'anbou al Ontstien. De beliedsregel slut der op oan.

Fraach 3:
Wat docht it kolleezje fan DS en wat dogge oare oerheden om de fermindering fan de
kwaliteit fan lanskipswearden yn Noardwest-Fryslan tsjin te gean? Wurdt der hanthavene op
it yllegaal skansearjen fan eleminten? As dat it gefal is, hoe faak komt dat dan foar en wurde
der werstelsanksjes oplein? As dat net sa is, werom net?
Yn dizze fragen leit de fokus op de gemeente Waadhoeke, mar de werkaveling en de
beskerming fan lanskipswearden spilet ek yn de gemeente Hams.
Antwurd fraach 3
Yn it provinsjale belied binnen Omjouwingsfisy, Grutsk op 'e Romte en it kommende
program ma lanskip, rjochtet de provinsje har op beskerming en Ontwikkeling fan it lanskip fan
Cinder oare Noardwest Fryslan. Dat belied wurket ek troch yn oare provinsjale opjeften en
projekten binnen it gebiet en yn de gemeentlike romtlike plannen.
De provinsje en gemeenten mei-inoar spanne harren ek foar it lanskip yn binnen de
gebietsOntwikkeling Frjentsjerteradiel-Harns, der't Cinder oare terpen en bolle (krunige)
perselen noch in ekstra beskerming krije, troch oankeap fia it Terpeprojekt of it festigjen fan
in saneamde Kwalitative Ferplichting.
De gemeenten beskermje it lanskip mei it bestimmingsplan en de beliedsregel. De
gemeenten hanthavenje it yllegaal skansearjen fan eleminten en lizze sanksjes op om
skansearre saken yn aide steat werom te bringen. Wy hawwe gjin ynformaasje oer hoe faak
dat foarkomt. Yn it ramt fan Os bestjoerlik tafersjoch halde wy tafersjoch op it utfieren fan de
gemeentlike wetlike taken oangeande it omjouwingsrjocht en de hanthavening derfan. Ut de
rapportaazjes docht net bliken dat der provinsjaal yngripen by beide gemeenten nedich is.
As in boustien foar mooglik takomstich belied is de gemeente Waadhoeke mei in proses foar
in lanskipsanalyze utein set.
Wy hanthavenje sels de Natuerbeskermingswet (foarhinne Boswet) op yllegale kap fan
beammen. Nei oanlieding fan de kap fan elzesingels by Bitgum hawwe wy jimme deroer
ynformearre yn de hjirfoar al neamde antwurdbrief fan 25 maaie 2020.
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Fraach 4:
Is it by it kolleezje fan DS bekend of B&W fan Hams deselde beliedsre gel ynfierd hawwe en
in likens belied op it med fan de lenskipswearden tapasse as B&W fan de gemeente
Waadhoeke?

Antwurd fraach 4:
B&W fan Hams hawwe yndied deselde beliedsregel ynfierd en sille dertroch ek itselde belied
tapasse as B&W fan Waadhoeke. Wy wurdearje dy Onderlinge gemeentlike ofstimming.
Mel rju achtinge,

ItfiDepute.: :- Steaten fan Fryslan,
•
drs. A.A.
gr-ok-faargilrer—

efs-ma, MBA MOM, siktaris
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