Wijzigingsplan conform de artikel 3.6 en 3.9a Wet ruimtelijke
ordening
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlieland
beschikkende op de aanvraag van

Tennisvereniging TCV ‘91

wonende/gevestigd

pia de heer R.J. Bijma
Burgemeester Rablaan 5
8899 BL Vlieland

Te

om op het perceel, kadastraal bekend
Sectie
en plaatselijk bekend

Gemeente Vlieland
sectie R nr. 1035 ged.
aansluitend aan de huidige tennisbanen
richting fietspad

Voor het wijzigen van de aangeduide gronden voor de aanleg van een derde tennisbaan
Overwegende dat
In het bestemmingsplan Recreatieve Voorzieningen, vastgesteld op 30 juni 2014 in artikel 6.5 een
wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het aanleggen van een derde tennisbaan;
Het voornemen is gepubliceerd in de Staatscourant van 18december2015 en in Uit het Kastje van 19
december 2015 en ter inzage heeft gelegen tot 1 februari 2016;
Binnen deze termijn één zienswijze is binnengekomen en wel van de Provincie Fryslân;
De provincie stelt dat de ontwikkeling ligt op gronden die onderdeel uitmaken van de ecologische
hoofdstructuur (EHS) en dat uit het ecologisch onderzoek blijkt dat er mitigerende maatregelen nodig zijn om
de schade als gevolg van de aanleg van de derde tennisbaan te compenseren. Deze maatregelen zijn niet
geborgd in het wijzigingsplan;
Naar aanleiding van deze zienswijze overleg met Staatsbosbeheer (eigenaar van de grond) heeft
plaatsgevonden en is gekomen tot de volgende mitigerende maatregel.
Voor de derde tennisbaan moeten 71 bomen worden gekapt, er moeten 142 bomen worden teruggeplant in
de nabije omgeving rond deze derde baan binnen een termijn van 1 jaar na in gebruikname van de derde
tennisbaan binnen een straal van 500 meter vanaf het plangebied.
Daarnaast heeft Staatsbosbeheer aangegeven de rabatten op te schonen zodat deze rabailen in het
omliggende gebied beter kunnen functioneren. Dit zal ook een gunstig effect hebben op de omliggende
bomen.
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Op deze wijzen tegemoet gekomen kan worden aan de zienswijze van de Provincie Fryslân;
In een overleg is aangegeven dat de maatregel als voldoende wordt beschouwd.
Het wijzigingsplan overeenkomstig is aangepast.

besluiten:
het wijzigingsplan voor de derde tennisbaan gewijzigd vast te stellen door het opnemen van een verplichting tot
het planten van 142 bomen in de strook rond de tennisbaan.

Datum besluit; 15maart2016
nummer; .2.
Datum bekendmaking besluit;
Leges worden berekend op grond van artikel 2.8,2 van de legesverordening.
Kosten stedenbouwkundige
€ 2.50000
BTW 21 % =
525.00
Totaal
€ 3.025.00
-

Hiervan wordt u separaat een nota gezonden.

Burgemeester en wethouders van Vlieland,
de burgemeester

mr. R.A. Lanting

C. Schokker-Strampel

Beroep
Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na toezending van dit besluit een gemotiveerd
beroepsschrlft indienen bij de sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Noord-Nederland. locatie Leeuwarden.
Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden Telefoon 058-2341555

