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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over de uitwerking van het Kustpact
in Verordening Romte

Geachte heer Van der Honing,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 1 maart 2017 beantwoorden wij als volgt.

Bij de vragen zit de volgende inleiding:
In uw brief van 16 februari 2017 aan Provinciale Staten over het Kustpact geeft u aan dat u
het Kustpact heeft ondertekend. Daar zijn wij het mee eens. Het strand en het duingebied
moet volgens ons open, algemeen toegankelijk en natuurlijk blijven. Het kustgebied moet
daarom gevrijwaard blijven van (meer) recreatieve bebouwing.
U schrijft in de brief daarnaast: “Ook spreekt de provincie af het bestaande beleid voor de
Noordzeekust van de Friese Waddenellanden voort te zetten (artikel 6) en bij de ontwikkeling
van de omgevingsvisie de kernkwaliteiten en collectieve waarden van de kustzone te betrek
ken en een zonering te maken(artikel 10)”.
Ook dit juichen wij toe. Wij zijn dan ook benieuwd op welke wijze u deze afspraak handen en
voeten gaat geven. Wij stellen u daarom de volgende vragen:

Vraag 1:
Klopt het dat het ondertekenen van het Kustpact inhoudt dat u de regelgeving rond het bou
wen in de kustzone gaat aanscherpen (net zoals de andere provincies die het Kustpact heb
ben ondertekend)?
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Antwoord vraag 1:
Nee. Bij het Kustpact gaat het om het vinden van een goede balans tussen bescherming en

_____

behoud van de kernkwaliteiten en collectieve waarden van de kustzone enerzijds en de ont
wikkeling van de kustzone anderzijds (zie artikel 2 van het Kustpact).
Wij zijn van mening dat aanscherping van het beleid, zoals dat door u in het Streekplan Frys
lân is vastgesteld en in dat in de Verordening Romte 2014 in regels is vertaald, op dit mo
ment niet nodig is. Ç4)

Vraag 2: •
U spreekt in de brief over ‘het maken van een zonering’. Betekent dat, dat u bij de omge
vingsvisie met een voorstel komt over een zonering die aangeeft in welke delen van de kust
zone geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan, en waar eventueel nieuwe recrea
tieve bebouwing is toegestaan en aanduidt onder welke vooîwaarden dat is toegestaan?

Antwoord vraag 2:
Ja, in de op te stellen Omgevingsvisie zullen wij een voorstel voor zonering opnemen en aan
u voorleggen.

Vraag 3:
Komt u ook met een voorstel om de Verordening Romte op dit punt aan te passen?

Antwoord vraag 3:
Nee.
Op basis van de nieuwe Omgevingsvisie zullen wij u op termijn wel een voorstel voorleggen
voor regels in de nieuwe integrale Omgevingsverordening. De inhoud van eventuele regels
voor een zonering aan de Noordzeekust daarin, hangt af van de beleidsformulering in de
omgevingsvisie.

Vraag 4:
Op dit moment is in de voorwaarden voor uitbreiding van bebouwing in de kustzone in de
Verordening Romte het natuur- en Iandschapsbelang niet opgenomen. Bent u bereid — in
navolging van uw ondertekening van het Kustpact — deze voorwaarden uit te breiden met
natuur- en landschapsbelang? (tekst voetnoot: In de verordening Romte artikel 8.3. 1, tweede
lid worden de uitbreidingsmogelijkheden van bebouwing in het kustfundament geregeld.
Nieuwe of uitbreiding van bestaande bebouwing met 10% is in principe toegestaan, mits in
de plantoelichting is gemotiveerd dat “hierdoor geen belemmering kan ontstaan voor de in
standhouding of versterking van het zandige deel van het kustfundament”.)

Antwoord vraag 4:
Uw veronderstelling dat in de voorwaarden voor uitbreiding van bebouwing in de kustzone in
de Verordening Romte het natuur- en landschapsbelang niet opgenomen is, is onjuist.
Het tweede lid van artikel 8.3.1 van de Verordening Romte bevat meer voorwaarden dan
waar u in de voetnoot bij uw vraag naar verwijst.
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Een voorwaarde is ook dat “de overige bepalingen van deze verordening voor het oprichten
van bebouwing in acht worden genomen”. Hieronder vallen o.a. artikel 2.1 (Ruimtelijke kwali- tE
teit) en artikel 5.7 (Waddeneilanden) en artikel 7.1 (Ecologische hoofdstructuur) van de Ver
ordening Romte.
Wij zijn van mening dat hiermee in de Verordening Romte het natuur- en landschapsbelang
voldoende is opgenomen in de voorwaarden voor uitbreiding van bebouwing in de kustzone.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Berg, secretaris

r
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