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Onderwerp

: beantwurding skriftlike fragen oer it nije buorskip De Hem under Goutum
stiif tsjin it greidefOgelgebiet De Hounspolder oan

Achte
Jimme skriftlike fragen op grOn fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 31
maart 2020 beantwurdzje wy as neikomt.
Jimme ynlieding:

"Op 30 maart 2020 hie Omrop Fryslan in reportaazje oer bouplannen foar it nije buorskip De
Hem Under Goutum. De plannen foarsjogge nijbou stiif tsjin it greidefagelgebiet De Hounspolder oan, der't neffens fugeltsjelju Under oare 23 pear skriezen, 30 pear ljippen en 34 pear
tsjirken suksesfol briede. Troch nijbou soe it gebiet oan trije kanten ynsletten reitsje. Der is
grutte noed dat soks te skea giet fan de fergels. Yn it bestimmingsplan dat de gemeente
Ljouwert in jier lyn feststeld hat, hat it hiele gebiet in agraryske bestimming.
Yn it Bestjoersakkoart `Lok op 1' hat de provinsje him foamaam om de delgong fan it bioferskaat te kearen. Omdat Fryslan in wichtich briedgebiet foar greidefugels is, mar harren
oantallen sakje, foe get de Provinsje oan it greidefOgelbelied in ekstra ynset op it oerlibjen fan
piken ta.
Deputearre Steaten hawwe dizze moanne de Startnotysje Biodiversiteit net de Steaten stjoerd.
'De oarsaak fan de delgong is wol dad//k: 'it lytser wurden fan oerflak en kwaliteit fan
lee fgebieten [..] en de ferbinings de rtusken', sa seit de startnotysje.
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De Pro vinsje hat de wetlike taak neffens haadstik 3 fan de Wet Natuerbeskerming om
greidefugels te beskermjen tsjin fersteuringen. Neffens de Weidevogelnota binne iepenheid
fan it lanskip en rest de wichtichste kwaliteit-skaaimerken fan goede greidefagelgebieten. De
gemiddelde fersteuringsOfstan fan bebouwing Of is d6rby 300 meter.
Yn it Bestjoersakkoart en yn de Untwerp-Omjouwingsfyzje is ek opnaam dat it Crtgongspunt
foar de provinsje is ynbreiding foar Otwreiding'. Yn it Streekplan fan de Provinsje Fryslan stiet
dat yn De Zuidlanden rekken ha/den wurde moat mei de tige goede greidefugelstan en de
kultuerhistoaryske karakteristiken."
Fraach 1:

Is it kolleezje derfan op 'e hichte dat der sudlik fan Goutum in tige weardefol
greidefagelgebiet leit en dat der plannen binne fan projektburo De Zuidlanden om deun
demeist it nije "buorskip' De Hem te antwikkeljen?
Antwurd fraach 1:
De bouplannen foar wenten sudlik fan Ljouwert binne by Os bekend. Al yn 2003 hat de
gemeente in Masterplan foar it nije stedsdiel De Zuidlanden opsteld, mei de ambysje om der
6.500 wenten te bouwen. It buorskip De Hem is Onderdiel fan De Zuidlanden. Yn it
Streekplan Fryslan 2007 is mei dy Ontwikkeling rekken halden.
Yn it streekplan wurdt konstatearre dat op it plak fan de Ontwikkeling fan it stedsdiel De
Zuidlanden sprake is fan in goede oant hjir en der tige goede greidefugelstan. Oanjun is dat
mei greidefOgelkompensaasje rekken halden wurde moat.
Fraach 2:

Is it kolleezje it mei Os iens dat troch de untwikkeling fan De Hem de greidefagels fersteurd
wurde sil/e, omdat de bebouwing op folle minder dan 300 meter &star) komt? Kin it kolleezje
oanjaan oft bebouwing op sa'n koarte ofstan yn oerienstimming weze kin mei it
beskermingsrezjym yn haadstik 3 fan de Wet Natuerbeskerming?
Antwurd fraach 2:
De gemeente sil yn it op te stellen romtlik plan motivearje moatte dat it plan ek op grOn fan
de Wet natuurbescherming Ot te fieren is. Der sil in natuertoets dien wurde moatte om dat
neier te Onderbouwen. Foarearst hawwe wy gjin foarOntwerp-bestimmingsplan foar De Hem
krigen om te beoardieljen. Wy kinne derom noch net in ynskatting meitsje oft de plannen
striid opsmite mei de Wet natuurbescherming. Fansels sille wy allinne oan de plannen
meiwurkje as dat binnen de natuerwetjouwing past.
Fraach 3:

Fynt it kolleezje mei Us ek dat sokke fersteuring streekrjocht yn tsjinspraak is mei it
greidefagelbelied fan de Pro vinsje, lykas festlein yn bygelyks de Weidevogelnota, de nije
Startnotysje Biodiversiteit en it Bestjoersakkoart lok op 1'?
Antwurd fraach 3:
Yn it ramt fan de Ontwikkeling fan de buorskippen Techum en Wiarda yn De Zuidlanden hat
foar it hiele gebiet de greidefOgelkompensaasje al earder syn beslach krige. It gebiet De
Zuidlanden is derom op de kaart GreidefOgelgebieten yn de Feroardering Romte Fryslan
2014 net as greidefugelkansgebiet oanwiisd. Dat betsjut dat de Ontwikkeling net yn striid is
mei de Greidefugelnota.
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Yn de notysje Bioferskaat en it bestjoersakkoart steane beliedsutgongspunten dy't foarearst
noch net ferwurke binne yn foar de gemeente streekrjocht jildende regels yn in romtlike
feroardering. Feit bliuwt dat troch de provinsje earder al mei wentebou yn De Zuidlanden
ynstimd is en dat de gemeente Ljouwert it ferlies oan wichtich greidefOgelgebiet earne oars
kompensearre hat. Der is dus sprake fan besteande rjochten' om wentebou yn De
Zuidlanden te realisearjen. Wol sit, lykas hjirfoar oanjan, goed sjoen wurde moatte oft de
untwikkeling gjin striid mei de Wet natuurbescherming opsmyt.
Fraach 4:

It bestimmingsplan foar it gebiet is yn 2019 troch de gemeenteried fan Ljouwert feststeld en
De Hem is derby oanwiisd as agraryske bestimming. Is it kolleezje ek fan betinken dat it
lanskip, konfoarm it Streekplan hifke wurde moat op it behald fan de greideffigelstan en de
kultuerhistoaryske karakteristiken en dat derom wentebou op De Hem net winsklik is?
Antwurd fraach 4:
Yn it bestimmingsplan fan 2019 hat it gebied yndie in agraryske bestimming krige. Troch net
it hiele gebiet De Zuidlanden yn ien kear foar wentebou te bestimmen kin de gemeente
hieltyd fleksibel op it aktuele ferlet oan wentebou ynspylje. Dat skuort net Ot dat
wentebouplannen foar dy lokaasje at jierren yn de planning sitte en der yn it Streekplan
Fryslan 2007 at rekken mei halden is.
Yn it streekplan stiet dat mei it realisearjen fan attraktive grienstedske wenmiljeus yn it gebiet
De Zuidlanden in bydrage levere wurde kin oan it wenferlet fan de sted Ljouwert. OanjOn is
dat wol rekken halden wurde moat mei de kompensaasje fan de goede oant hjir en der tige
goede greidefugelstan en it ynpassen fan kultuerhistoaryske karakteristiken.
Lykas hjirfoar, Under fraach 3 at beneamd, hat de greidefOgelkompensaasje foar it hiele
gebiet De Zuidlanden at syn beslach krige. De wentebouplannen De Hem strike wat dat
oangiet mei wat yn it streekplan festlein is.
Yn it Masterplan fan 2003 en yn de struktuerfisy De Zuidlanden fan 2011 fan de gemeente
Ljouwert is it behald fan wichtige kultuerhistoaryske eleminten en karakteristike
lanskipseleminten as ambysje beneamd. De gemeente jout oan dat by it opstellen fan in
bestimmingsplan foar in dielgebiet ek in ynrjochtingsplan, byldkwaliteitsplan en
wolstansrjochtlinen feststeld wurde. Fan 2009 of hat de gemeente in Kwaliteitsteam De
Zuidlanden ynsteld, der't ek HCis en Hiem yn fertsjintwurdige is. Alle wentebouplannen wurde
troch dat kwaliteitsteam beoardiele.
Wy geane derfan Ut dat der yn it op te stellen bestimmingsplan foar De Hem wiidweidich
omtinken weze sit foar de ynpassing fan it buorskip binnen de kultuerhistoaryske
kearnkwaliteiten. Fansels sille wy yn it ramt fan it te fieren wetlik oerlis oer it foarantwerp
bestimmingsplan besjen oft de gemeente gen6ch rekken Walden hat mei de
kultuerhistoaryske skaaimerken.
Fraach 5:

Hoe sjocht it kolleezje yn it ljocht fan de Untwerp-Omjouwingsfyzje yn dit konkrete gefal nei
de tapassing fan it prinsipe ynwreiding foar utwreiding' en de Ladder van Duurzame
Verstedelijking (3.1.6 lid 2 Besluit Ruimtelijk Ordening) by de wentebou op De Hem?
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Antwurd fraach 5:
Wy meitsje mei gemeenten ofspraken oer de programmearring fan de wentebou. Yn de
6fspraken leit besletten dat de oanbelangjende programma's oanmurken wurde meie as
regionaal ferlet, neffens de earste trieme fan de Ladder duurzame verstedelijking. Wy geane
derfan ut dat de gemeente yn it Wenplan en it bestimmingsplan de ferfolchstappen set troch
nei te gean hokker binnenstedske lokaasjes beskikber binne, foardat besletten wurdt ta in
nije stedsutwreiding.
Opmurken kin wurde dat yn it aktuele wentebouprogramma 2016 oant 2025 fan de
gemeente Ljouwert romte foar wentebou oan De Hem reservearre is. Wy hawwe it
wentebouprogramma fan de gemeente op 18 desimber 2018 akkordearre. Derby hawwe wy
der wol de klam op lein dat binnenstedske Cintwikkelingen hieltyd monitoare wurde, mei yn
relaasje ta it fazearjen fan butenstedske projekten.
Fansels bliuwe Wy oanhaldend mei de gemeente yn oerlis om derfoar te soargjen dat fraach
en oanbod fan wentebou yn Ljouwert yn balans bliuwt.

Mei heechpchting,
Deputear44 Steaten fan Fryslan,

N

drs. A.A.M

R.E. Vfnius -T.ie,6ersma, MBA MOM, sekretaris
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