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Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen;

overwegende dat:
door de provincie Fryslân op B december 2016 een verzoek is ingediend voor het wijzigen
van de bestemming ten behoeve van natuurinrichting in een gebied van ruim 18 ha,
liggend binnen de Twizelermieden, ten zuidwesten van Buitenpost (kadastraal bekend
gemeente Kooten, sectie E, nummer lL75);
de huidige bestemming van het betreffende gebied'Agrarisch met waarden - Open
gebied'(artikel 7 uit het bestemmingsplan Buitengebied 2OL4) is en dat het inítiatief in
strijd is met de regels behorende bij deze bestemming;
in artikel 7.8 lid I van het bestemmingsplan Buitengebied 2014 een
wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om de bestemming te wijzÍgen in de bestemming
'Natuur';

dat het verzoek voldoet aan de in artikel 7.8 lid I genoemde voorwaarden;
de toelichting, regels en verbeelding in het Wijzigingsplan Twizelermieden zijn
opgenomen;

voor de motivering wordt verwezen naar het Wijzigingsplan Twizelermieden;
het verantwoord wordt geacht om in dit geval toepassing te geven aan de
wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening;
op de voorbereiding van een wijzigingsplan afdeling 3.4 Awb van toepassing is;

tijdens de periode van terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan, die liep van
donderdag 11 mei 2Ot7 tot en met woensdag 21 juni 2OL7, één zienswijze is ingediend,
namelijk door de provincie Fryslân;
deze zienswijze ziet op het aspect archeologie;
de provincie aangeeft dat voor het uitvoeren van grondwerkzaamheden (zoals plaggen of
graven van greppels/ sloten) in het plangebied altijd een archeologische onderzoeksplicht
dient te gelden;
in het ontwerp-wijzigingsplan een diepte van 30 cm was aangehouden;
in overleg deze regel in het wijzigingsplan'Twizelermieden'is aangepast (zie artikel 3
Natuur in het wijzigingsplan);
het wijzigingsplan op basis van bovenstaande gewijzigd dient te worden vastgesteld;
gelet op het bepaalde in artikel 3.6.la van de Wet ruimtelijke ordening en de relevante
regels in het Bestemmingsplan Buitengebied met identificatienummer
NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebiedl3-VG01 van de gemeente Achtkarspelen, zoals dit op 6

maart 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld en op 11juni 2014 ín werking is
getreden;

Besluit:

1.

het Wijzigingsplan Twizelermieden, overeenkomstig het geometrisch bepaalde
planobject als vervat in het GML-bestand met IDN
N L. IM RO. 0059. WPBgTwizelermied 1 7-VG0 1, gewijzigd vast te stel len.

Buitenpost, 23 juli 20L7
het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

burg

mr. drs. E.H.C. van der Laan

