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Onderwerp : Voorontwerpbestemmingsplan Recreatiezone Akkrum - Tusken de 

Marren. 
 

Geacht college, 
 
Op 8 juni 2011 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen. 
 
De provinciale belangen in het plan geven aanleiding tot het maken van de volgende 
opmerkingen. Voor de betekenis van de categorieaanduiding wordt verwezen naar de brief van 
4 juli 2008 inzake “Inwerkingtreding nieuwe Wro”. 
 
Recreatiewoningen (cat 2) 
Het voorliggende plan biedt mogelijkheden voor het verder uitbreiden van het bestaande 
recreatieterrein. Op grond van artikel 6.1.1 lid 3 van de Verordening Romte Fryslân kan een 
bestaand recreatieterrein worden uitgebreid tot maximaal 50 recreatiewoningen per complex 
van recreatiewoningen, 200 standplaatsen per kampeerterrein, 250 ligplaatsen per 
jachthaven. Dit maximum zal worden overschreden. Om mee te kunnen werken aan het 
initiatief is ontheffing van de Verordening Romte Fryslân nodig. Artikel 6.3.2 lid 1 bepaalt dat 
ontheffing kan worden verleend wanneer de recreatieve inrichting qua schaal, omvang en 
ontsluiting past in de omgeving en wanneer wordt bijgedragen aan verbreding of 
kwaliteitsverbetering van het toeristisch-recreatieve aanbod in de regio. Ik ben van mening 
dat er op zichzelf mogelijkheden zijn voor het verlenen een ontheffing. U dient echter nog 
nader te motiveren dat ook daadwerkelijk aan de gestelde voorwaarden kan worden voldaan. 
Ik adviseer u de ontheffingsaanvraag tijdig in te dienen.  
 
Weidevogelcompensatie (cat. 2) 
De beoogde ontwikkeling ligt in een gebied dat, vanwege rust en openheid potentieel geschikt 
is voor weidevogels. Artikel 8.2.4 van de Verordening Romte Fryslân biedt ruimte voor ingrepen 
van openbaar belang in een voor weidevogels geschikt gebied. Het verloren weidevogelareaal 
moet dan gecompenseerd worden conform de regels van het provinciale Werkplan weidevogels 
in Fryslân. In de toelichting bij artikel 8.2.4 in de Verordening Romte Fryslân is aangegeven dat 
verblijfsrecreatieve ontwikkelingen als openbaar belang kunnen worden aangemerkt. In die zin 

  



hoeft de ligging in een geschikt weidevogelgebied geen belemmering te zijn voor de gewenste 
ontwikkeling. Wel is compensatie van het weidevogelareaal aan de orde. In overleg met de 
provinciale dienst kan exact worden bepaald hoeveel oppervlakte potentieel geschikt gebied 
gecompenseerd dient te worden. 
 
Landschap/kwaliteit (cat 2) 
In het plan is voldoende aandacht besteed aan de inpassing van de projecten in het 
landschap. Niet duidelijk is hoe de realisatie en het onderhoud van de beoogde 
landschappelijke inpassing van de ontwikkelingen is gewaarborgd. Ik acht het noodzakelijk 
dat de borging van de landschappelijke inpassing in het plan wordt geregeld. Recente 
jurisprudentie geeft aan dat het toepassen van een zogenaamde voorwaardelijke verplichting 
daarvoor goede mogelijkheden biedt. De voorwaardelijke verplichting koppelt het realiseren 
van de landschappelijke inpassing (en het blijvend onderhouden en instandhouden ervan) 
aan het in gebruik nemen van de nieuw gerealiseerde (recreatieve) voorzieningen. 
 
Natura 2000 (cat 2) 
De uitbreiding van het de recreatieve voorzieningen in het plangebied kan in cumulatie met 
andere initiatieven in de omgeving leiden tot een risico op optreden van significant negatieve 
effecten op het Natura 2000 gebied Sneekermeer. U geeft in de plantoelichting aan dat er 
een passende beoordeling zal plaatsvinden naar dit mogelijke effect. Ik acht het noodzakelijk 
dat u over de passende beoordeling zo snel mogelijk in contact treedt met de provinciale 
dienst, om te kunnen bepalen waarop zich het onderzoek zal moeten richten. Het is van 
belang dat het overleg over en het beoordelen van de passende beoordeling is afgerond 
voordat u het ontwerpplan ter inzage legt.  
 
Gelet op de opmerkingen in zijn totaliteit acht ik nader overleg over het initiatief gewenst. U kunt 
hiervoor een afspraak maken met de provinciale dienst. 
 
Wanneer het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd, acht ik toezending van het plan 
noodzakelijk. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het college van Gedeputeerde Staten, 
 
 
 
 
drs. M.H.J. Stijnen 
Hoofd afdeling Ruimte 
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