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bezwaarschrift FFF

Bezwaarschrift inzake nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Boarnsterhim

Begin december j.l. verscheen het ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Boarnsterhim. Na het plan op het

gemeentekantoor te Grou te hebben ingezien, besloot ik als WetlandWacht van Vogelbescherming Nederland over de gebieden

Terkaplesterpuollen en De Deelen het dure bestemmingsplan (f 300,00) aan te schaffen. Dit resulteerde in een bezwaarschrift over

een aantal aspecten van het bestemmingsplan. Na overleg met het FFF-bestuur heb ik ook namens de FFF een bezwaarschrift

ingediend. Het bezwaarschrift van de FFF telt dertien bezwaren en zienswijzen, dat van mij als WetlandWachtnegen.

Uitdrukkelijk wordt bezwaar gemaakt tegen de plaatsing van windturbines ten zuiden van Akkrum. De doorde gemeente gekozen

locatie ligt op een belangrijke pendel-Ztrekroute van waterwild, tussen Belangrijke Vogelgebieden die westelijk van de locatie zijn

gelegen, zoals de Wite en Swarte Brekken, Snitsermar en Terkaplesterpuollen, en oostelijk, zoals het Alde Feanen-gebied,

Swettegebied, Deelen/Riperkrite, ganzengedooggebied 'de Fjürlannen' en Van Oordt's Mersken. In het bezwaarschrift wordt met

name gewezen op de speciale beschermde status van Deelen en Alde Feanen (wetland van internationale betekenis onder de

Wetlandsconventie (Ramsar) en Speciale Beschermingszone onder de E U. Vogelrichtlijn) en de lijst van Internationaal Belangrijke

Vogelgebieden, waarop ook alle eerder genoemdegebieden voorkomen. Het bezwaarschrift geeft tekst en uitleg over de mogelijke

gevaren die plaatsing van turbines met zich meebrengen.

Tevens wordt uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen de ontpoldering van de Hempensermeerpolder. Dit weidevogelbolwerk wil de

gemeente Boarnsterhim opofferen voor recreatie. De Hempensermeer moet een plas worden voor kleinschalige recreatie, oftewel:

surfen, kanoën en zwemmen. De FFF wijst op het belang van de Hempensermeerpolder als weidevogelreservaat (in het bijzonder
voor Rode Lijst-soorten als Grutto, Tureluur, Watersnip en Zomertaling) en haar zeer bijzondere waterhuishouding. Hoewel

Boarnsterhim voorop stelt de natuurwaarden te compenseren, is een dergelijke bijzondere waterhuishouding nergens anders te

bewerkstelligen en kan een dergelijke surfplas beter elders gerealiseerd worden. Daarnaast wordt gewezen op het feit dat de

Hempensermeerpolder ook nog eens een bodembeschermingsgebied is. Menselijke invloeden mogen de chemische, fysische en

biologische eigenschappen van de bodem niet of slechts in geringe mate beïnvloeden.

De FFF zou graag zien dat de bestemming en bescherming van waardevolle gebieden wordt herzien en gewijzigd. Zo geeft het

bestemmingsplan de mogelijkheid voor verdere ontwikkeling van intensieve landbouw ten westen en zuiden van de Botmar bij

Akkrum. Juist deze streek is nog steeds van grote waarde voor o.a. Grutto. Er dienen bij voorkeur beheersovereenkomsten voor

de Soarremoarsterpolder te worden geïntroduceerd. Ook wat betreft het graslandgebied even ten zuiden van Terherne worden

zorgen uitgesproken. Er wordt gepleit voor behoud van deze graslanden als ecologische verbindingszone tussen Terkaplesterpu-

ollen en Snitsermar, ter bescherming van de oever van de Terkaplesterpuollen en de openheid van het landschap. Ook de

bescherming van de oude zandwinput bij Oude Schouw blijft in nevelen gehuld. De FFF benadrukt dat de put o.a. van grote
waarde is voor de omvangrijke kolonie Oeverzwaluwen,

De gemeentewordt gewezen op gebreken in het Bestemmingsplan Buitengebied Zo worden op enkele kaarten natuurgebieden

niet aangegeven (bijv. enkele SBB-terreinen die onder De Deelen vallen), zijn de aangegeven belangrijke pleistergebieden van

ganzen in gebreke gebleven (zo ontbreekt ganzengedooggebied 'de Fjürlannen grootendeels op de kaarten) en maakt het

bestemmingsplan geheel geen vermelding van officieel beschermde Wetlands en de grenzen hiervan.

Er wordt bezwaar gemaakt tegen de opstelling van de gemeente waarbij geen nieuwe natuurgebieden worden voorzien in de

gemeente Boarnsterhim. De gemeente zal alleen mogelijkheden die op landelijk en provinciaal niveau aangeboden worden

mogelijk aangrijpen. Dit is volstrekt onvoldoende. Opgemerkt wordt daarbij dat diverse organisaties als BFVW, Otterproject,

Natuur- en Milieuplatform Boarnsterhim, Fryske Gea, SBB, Stichting LandschapsbeheerFriesland, FFF e.a. belangrijke gespreks-

partners hierin zijn.

De FFF komt op voor de belangen van weidevogelsals het gaat om verbetering van perceelsvorm en/of -grootte en graslandverbe-

tering en pleit ervoor ditaspect mee te nemen in de aanlegvergunningen hiervoor.

Op de ledenvergadering van de FFF van 27 februari jongstleden is een brief behandeld van ons lid Sake Roodbergen, waarin

afstand werd genomen van het standpunt van het FFF-bestuur aangaandehet kievitseierenzoeken in natuurgebieden, zoals geuit

in een brief aan Staatsbosbeheer in 1997 en in een eropvolgende briefwisseling met de BFVW. De ledenvergadering heeft het

bestuursstandpunt, dat het zoeken van kievitseieren in natuurgebieden ongewenst is, zonder hoofdelijke stemming, maar unaniem

overgenomen. Op het punt van kievitseierenzoeken in het algemeen verwierf het bestuur geen algemene bijval. Een kleine

minderheid van de aanwezigen vond het bestuursstandpunt aanvechtbaar en niet verstandig. Overigens wilden de betreffende

leden daar geen consequentiesaan verbinden.

Gertie Papenburg, demissionairvoorzitter
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De FFF spreekt zich positief uit als het gaat om de afronding van natuurgebied de Botmar d m v. een brede buffer die het gebied

scheidt van omliggende landbouwgronden en het voorkeursalternatief voor de Burd en It Eilan In beide gevallen pakken de

plannen positief uit voor de natuurwaarden in de streek. De Botmar wordt eindelijk de kans geboden zich te ontwikkelen als

natuurgebied en het voorkeursalternatiefbetekent biotoopverbetering voor soorten als Zwarte Stern en Grutto.

Het college van de gemeente Boarnsterhim gaf eind januari een concept-reactie op de zienswijzen van de FFF. Daarin bleek dat

enkele bezwaren/zienswijzen wellicht nog nader toegelicht dienen te worden en dat de FFF in een enkel geval weer ten strijde zal

moeten trekken (o.a. Hempensermeerpolder) Bij het ter persing gaan van deze Twirre was daar nog niets naders over bekend
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