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Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan De Streek 24 en 26 te Terwispel

Geacht college,

Op 30 maart 2020 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan geven aanleiding tot het maken van de volgende op
merkingen.

Archeologie (cat.2, interpretatie verordening/motivering)
In de toelichting op uw plan geeft u aan dat de daadwerkelijke ruimtelijke ingreep (het bou
wen van een woning) hoogstens 300 m2 beslaat en dat daarom geen karterend onderzoek 
hoeft te worden uitgevoerd. Deze conclusie is onjuist. Volgens de Friese Archeologische 
Monumentenkaart Extra (FAMKE) bevindt De Streek 22 - 24 zich in het gebied ‘Steentijd- 
bronstijd: karterend onderzoek 1’. In deze gebieden kunnen zich op enige diepte archeo
logische lagen bevinden uit de steentijd, die zijn afgedekt door een veen- of kleidek. Moch
ten zich hier archeologische resten bevinden, dan zijn deze waarschijnlijk goed van kwali
teit. Omdat de bestemmingswijziging een gebied van +/- 2200 m2 beslaat, beveelt de pro
vincie aan om bij ingrepen van meer dan 500 m2 een karterend (boor)onderzoek uit te 
laten voeren. Ik ga ervan uit dat dit voor de terinzagelegging is gedaan.

Ecologie (cat.3, overige provinciale belangen)
Op basis van het uitgevoerde onderzoek is nog een onvoldoende beeld van de natuurwaar
den ontstaan, dit vanwege de mogelijkheid dat één of meerdere nesten van de huismus 
verloren gaan. Zoals u aangeeft is aanvullend onderzoek nodig om vast te stellen of de 
huismus jaarrond beschermde nesten heeft
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Daarnaast ben ik het niet eens met de conclusie over vleermuizen. Normaliter is de werk
wijze om een jaarrond onderzoek uit te voeren naar het al dan niet voorkomen van vleer
muizen. Ik wil aan uw ecoloog vragen om in te schatten hoe groot hij de kans acht op de 
aanwezigheid van een kraamverblijfplaats of op het voorkomen van bijzondere/zeldzame 
soorten. Als de ecoloog verwacht dat de kans daarop groter is dan 50% dan vraag ik om 
een onderzoek in de kraamperiode. Deze periode ligt tussen 15 mei en 1 juli. Dat is nog 
altijd korter dan een volledig onderzoek dat tot 1 oktober duurt. Echter, misschien is het 
niet nodig en is de inschatting lager dan 50%. In dat geval dient op voorhand te worden 
gecompenseerd, bij wijze van zekerheidsclausule. Het aantal en type kasten, inclusief de 
locatie waar deze aan te brengen, dient tevens te worden bepaald door de ecoloog.

Voor het overige geeft het plan geen aanleiding tot opmerkingen.

Voor de betekenis van de categorie-aanduiding verwijs ik naar de brief van Gedeputeerde 
Staten van 8 februari 2019, betreffende “Aanpassing Notitie Inwerkingtreding Verordening 
Romte Fryslan”.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,
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