Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân
9 mei 2022
Voorzitter

mw. J.A. de Vries

Griffier

mw. G.W. Stegenga

Aanwezig
PvdA

VVD
GBTL
D66
NIEUW SOCIAAL
VNLB
GROENLINKS
ChristenUnie
Forum voor Democratie

mw. A. Bouwhuis-Harkema, dhr. J. Feenstra, dhr. M. Konst, mw. M. Poelman, mw. M. Roskam, dhr.
P.J. Scholtanus, mw. P.J. van der Veer, dhr. P. Visser
mw. P.B. van den Akker, mw. U. Attema-de Groot, dhr. B. Dam, dhr. A.D. Doedel, mw. S. Joustra,
dhr. H.M. Ketelaar, dhr. H. Veger
mw. C. Bergstra-Veldhuis, dhr. T.A. Bouwhuis, dhr. R.J. van der Leij,
mw. J. Ruiter-Postma, dhr. S. Rypma
mw. D.B. Kruit, dhr. M.W.J.M. de Man, dhr. S. de Witte
mw. C. van der Hoek, dhr. S.A. Hettinga
mw. M.E.T. Bakker, mw. M.C.A. Vellinga-Beemsterboer
mw. J.L. Engelmoer-Leeuwen, dhr. P. Greidanus
dhr. C.H. Riezebos, dhr. S.L. Hottentot
mw. I. Koopmans-Douma, dhr. F.J.R. Faber
mw. G. Horjus-Vos
dhr. H. Jellema

Afwezig

dhr. B.A. Walsma (GBTL), dhr. D.J.F. Blom (FNP)

Mede aanwezig

Wethouder dhr. F.J.R. Faber
Insprekers: dhr. Teppema, dhr. Gerbandy, mw. Broerse, dhr. Den Boer (namens bewonerswerkgroep
geuroverlast Soprema), dhr. Stroop (namens Soprema)

CDA
FNP

1.

Opening
De voorzitter opent de bijeenkomst om 19.30 uur en heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4.

Bespreekstukken
Voorbereidingsbesluit geitenhouderij 2022
Inspreker:
- de heer Teppema
Besluit:
1. Te verklaren dat ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening er ten aanzien van
geitenhouderijen een wijziging van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gehele
grondgebied van de gemeente Súdwest-Fryslân, dat als besluitgebied op de bij de besluit
behorende verbeelding, vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1900.2021VBSWFgstop-vast met
gebruikmaking van een ondergrond aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (van
9 mei 2022 voorbereidingsbesluit Geitenhouderijen);
2. Te bepalen dat in het werkingsgebied waarvoor het voorbereidingsbesluit van kracht is, de
aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 3.3. eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht uitsluitend geldt voor het oprichten van een nieuwe geitenhouderij, hetzij als
hoofdtak, hetzij als neventak, het omschakelen van een bestaand agrarisch bedrijf naar een
geitenhouderij en het uitbreiden van een bestaande geitenhouderij, door het aantal te houden
geiten met één of meer uit te breiden;
3. Ingevolge artikel 3.7, lid 4 Wet ruimtelijke ordening te bepalen dat het verboden is om het
gebruik van gronden en bouwwerken gelegen in het werkingsgebied waarvoor het
voorbereidingsbesluit van kracht is, in die zin te wijzigen dat een nieuwe geitenhouderij wordt
opgericht, een bestaande geitenhouderij wordt uitgebreid met één of meer geiten, dan wel een
bestaand agrarisch bedrijf wordt gewijzigd in een geitenhouderij;
4. Te bepalen dat er voor het perceel Blankendalwei 3 te Scharnegoutum een uitzondering wordt
gemaakt voor wat betreft besluitpunten 2 en 3 voor zover dit ziet op maximaal 625 geiten
waarvoor op 2 september 2020 reeds een m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen;
5. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit op de dag van bekendmaking in werking treedt.

Het voorstel wordt aangenomen met 28 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
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Voorbereidingsbesluit dakbedekkingsmaterialenfabriek Geeuwkade IJlst
Insprekers:
- de heer Gerbrandy
- mevrouw Broerse
- de heer Den Boer (namens bewonersgroep geuroverlast Soprema)
- de heer Stroop (namens Soprema)
Besluit:
1. Te verklaren dat ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening er ten aanzien van de percelen
aan de Geeuwkade te IJlst met de specifieke functieaanduiding dakbedekkingsmaterialenfabriek
in het bestemmingsplan IJlst een wijziging van het bestemmingsplan wordt voorbereid, vervat in
het GML-bestand NL.IMRO.2022VBGKadeIJlst- ontw met gebruikmaking van een ondergrond aan
de Basisregistratie Grootschalige Topografie (van 9 mei 2022 voorbereidingsbesluit
dakbedekkingsmaterialenfabriek IJlst);
2. te bepalen dat in het werkingsgebied waarvoor het voorbereidingsbesluit van kracht is, de
aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 3.3 eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht geldt voor het uitbreiden en/of wijzigen van de dakbedekkingsmaterialenactiviteiten;
3. ingevolge artikel 3.7 lid 4 Wet ruimtelijke ordening te bepalen dat het verboden is om het
gebruik van gronden en bouwwerken gelegen in het werkingsgebied waarvoor het
voorbereidingsbesluit van kracht is, te wijzigen of uit te breiden;
4. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit op de dag van bekendmaking in werking treedt.
Het voorstel wordt aangenomen met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
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5.

Riezebos

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.09 uur.

Aldus vastgesteld op
juni 2022,

mr. drs. J.A. de Vries,
voorzitter

G.W. Stegenga,
raadsgriffier
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