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De ried hat in syn gearkomste fan 16 febrewaris 2017 de neikommende besluten naam:
1. Als punt 11a wordt aan de agenda toegevoegd een motie van de WD-fractie over
snelvaren op de Burgumer Mar.
2. De raad heeft kennis genomen van het Startdocument Bestemmingsplan Correctieve
herziening Buitengebied 2013.
3. De raad is geïnformeerd over de evaluatie duurzaamheidsbeleid It kin oars, it moat oars!,
toekomstige beleidsontwikkelingen en duurzaamheidstoets.
4. De raad is geïnformeerd over de rapportage "Grip op het sociaal domein" 2016.
5. De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.
6. Met betrekking tot het bestemmingsplan Burgum 2016 heeft de raad besloten:
A. Met betrekking tot het bestemmingsplan:
1. Alle zienswijzen ontvankelijk te verklaren.
2. Het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de ter inzage liggende
fragmenten van de planverbeelding naar aanleiding van (onderdelen van):
a. Zienswijzen 1 t/m 18. Artikel 44 "Waarde - Cultuurhistorie" wordt uit de
planregels verwijderd. Deze dubbelbestemming wordt van de verbeelding
gehaald. Ook de toelichting wordt hier op aangepast. De zienswijzen worden in
het vervolgtraject betrokken bij de afzonderlijke besluitvorming over de
gemeentelijke monumenten.
b. Zienswijzen 20 en 21. De parkeerplaatsen ten noorden van het
appartementengebouw komen te vervallen. Hiervoor zal de bestemming
"Verkeer - Verblijf worden gewijzigd in de bestemming "Groen Groenvoorzieningen" (fragment A.2.b).
c.
Zienswijze 26. Wijzigen bouwvlak binnen bestemming "Maatschappelijk Opvangcentrum" en verwijderen van de aanduiding "specifieke aanduiding bebouwingsvrije zone" uit de bestemming "Bedrijventerrein 2" op zowel de
verbeelding als in de regels inclusief bijbehorende wijzigingsbevoegdheid in
artikel 9.6.1. onder H om de bouwbeperking op het bedrijventerrein BurgumWest op te kunnen heffen (fragment A.2.c).
3. Besluiten dat alle overige (onderdelen van de) zienswijzen niet leiden tot wijzigingen
van het bestemmingsplan.
4. Het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen naar aanleiding van de volgende
ambtshalve aanpassingen overeenkomstig de ter inzage liggende fragmenten van
de planverbeelding:
a. Aanpassing van de begrenzing bestemming "Groen - Park" bij Glinstra State
(fragmenten A.4.a).
b. Vergroting van de maximale bouwhoogte van het clubgebouw bij de nieuwe
multifunctionele baan naar 8 meter (fragment A.4.b).
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Wijziging van de bestemmingen van het gebied tussen het P.M.-kanaal en het
gemeentehuis van "Verkeer - Ontsluitingswegen" en "Sport" naar "Groen Park" en "Gemengd" (fragment A.4.c).
Wijziging van de bestemming in delen van het park ten zuid-westen van het
dorp van "Groen - Groenvoorzieningen" naar "Groen - Park" (fragment A.4.d-1
en A.4.d-2).
Wijziging van de maatvoering voor de bouwlocaties tegenover Berchhiem door
minimale bouwhoogte van 8 meter te vervangen door minimale goothoogte van
8 meter (fragment A.4.e).
Nadere detaillering van Kansen in Kernen door uitwerking van het Voorlopig
Ontwerp naar het Definitief Ontwerp leidt tot de volgende wijzigingen:
I. Wijziging van de bestemming voor twee bushaltes ter weerszijden van de
Huyssen van Kattendijkeweg ten zuiden van de nieuwe rotonde
Tussendijken - Elingsloane van "Groen - Groenvoorzieningen" naar
"Verkeer - Ontsluitingswegen" (fragment A.4.f-1).
II. Wijziging van de bestemming "Verkeer - Ontsluitingswegen" naar "Wonen Woongebouw" om het bouwperceel aan te passen voor het woongebouw
ten noorden van het huidige Esso tankstation (fragment A.4.f-2).
Paragraaf 8.1 van de toelichting wordt voorzien van de volgende tekst: "De
economische uitvoerbaarheid van de diverse ontwikkelingen wordt in Hoofdstuk
6 omschreven. Voor de rest voorziet dit bestemmingsplan niet in ontwikkelingen
die investeringen van overheidswege vergen. Er is dan ook geen aanleiding om
te twijfelen aan de economische uitvoerbaarheid van het plan. Het plan biedt
evenmin aanleiding tot het vaststellen van een exploitatieplan."
Het verwijderen van onjuistheden in de planregels:
I. Het omdraaien van artikel 45 "Waterstaat - Waterstaatkundige functie" en
artikel 46 "Waarde - Woudenlandschap" zodat de regels weer op
alfabetische volgorde staan.
II. Het aanpassen van de titel van paragraaf 31.2.1 naar 'bouwen van
hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken binnen een bouwvlak'.
III. Het wijzigen van de bestemmingsomschrijving van artikel 38 lid 1 onder J naar
'bouwwerken, geen bijbehorende bouwwerken zijnde'.
IV. Artikel 29 lid 3 "Wonen - Bouwstroken" wordt aangevuld met een nieuw lid A
(de overige leden hernummeren hierdoor) dat luidt: "Lid 29.2.1. onder A. en
toestaan dat bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mogen worden
gebouwd, mits:
i. De oppervlakte van de gezamenlijke bijbehorende bouwwerken per
bouwperceel (zowel binnen als buiten het bouwvlak) ten hoogste 30%
van de oppervlakte van het bouwperceel minus de in lid 29.1. onder d.
genoemde oppervlakte van een hoofdgebouw, met een maximum van
150 m2, bedraagt en
ii. Een bijbehorend bouwwerk dat als geluidsgevoelig object kan worden
aangemerkt, voldoet aan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde
of een vastgestelde hogere grenswaarde.
V. Artikel 29 lid 3 onder E "Wonen - Bouwstroken" wordt als volgt aangepast:
"Lid 29.2.1. onder A. en J. en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte
van bijbehorende bouwwerken per bouwperceel (zowel binnen als buiten
het bouwvlak) het maximum van 150 m2 wordt vermeerderd met 10% van
het deel van het bouwperceel, minus de in lid 29.2.1 onder D. genoemde
oppervlakte van een hoofdgebouw dat groter is dan 500 m2, mits:
i.
Het bouwperceel, minus de in lid 29.2.1. onder D. genoemde
oppervlakte van een hoofdgebouw, groter is dan 500 m2;

ii.
iii.

Een bijbehorend bouwwerk dat als geluidsgevoelig object kan worden
aangemerkt,
voldoet
aan
de
daarvoor
geldende
voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
De maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken
per bouwperceel zowel binnen als buiten het bouwvlak nooit meer dan
250 m2 kan bedragen.

B. Met betrekking tot het exploitatieplan:
1. Geen exploitatieplan vast te stellen.
2. De bevoegdheid tot het nemen van een besluit over het al dan niet vaststellen van
een exploitatieplan in relatie tot de vaststelling van een wijziging(splan) te delegeren
aan burgemeester en wethouders.
C. Met betrekking tot de aanpassing van de welstandsnota:
1. De aanpassingen van de welstandsnota vast te stellen.
7. De raad besluit naar aanleiding van de Kaderbrief 2018-2021 en de Begrotingswijziging
2017 van de Veiligheidsregio Fryslân in te stemmen met het verzenden van de als
zodanig gewaarmerkte reactie aan Veiligheidsregio Fryslân.
8. De beslutelist fan de riedsgearkomste fan 26 jannewaris 2017 wurdt ûnferoare fêststeld.
9. Een door de VVD ingediende motie 'Snelvaren op de Burgumer Mar' wordt verder niet
gesteund en is derhalve met 3 tegen 19 stemmen verworpen.
Het snelvaren op de Burgumer Mar komt op 16 maart 2017 in de raad, op de langere
termijn gevolgd door een watersportvisie.

Tasizzings:
- pfh. Rijpstra: der komt in ûndersyk ûnder de gebrûkers fan systemen foar
wergebrûk fan reinwetter;
- pfh. Fokkema: yn de folgjende rapportaazje Grip op het sociaal domein stiet ek
ynformaasje oer klachten en beswieren;
- pfh. Rijpstra: de ried wurdt ynformearre oer it risseltaat fan de moasje Houtreek op
it VNG-kongres.

Sa fêststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan
16 maart 2017.
De Ried niisneamd,
de gnTfier
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