standpunt: Ruimtelijk beleid
Fryslân

∆	Dorpen en wijken leefbaar

∆	Ruimte voor herbestemmen

∆	Deltaplan maken voor toe

∆	Meer middelen voor aanpak

houden, door voorzieningen op
peil te houden en waar nodig
te verbeteren.
∆	Behoud van het landschap,
uitbreiden van natuur en
landschap.
∆	Beeldbepalende gebouwen en
dorpsgezichten beschermen.

leegstaande boerderijen.
∆	Terughoudend zijn bij ruimtelijk
beleid. Is normstelling aan
de orde, dan ruime kaders
opstellen.
∆	Meer samen met gemeenten
kijken naar onderlinge samen
hang in ruimtelijk beleid.
∆	Experimenten met zonneweides
in het buitengebied.

nemend aantal leegstaande
boerderijen en bedrijven.
∆	Karakteristieke Friese landschap
en waddengebied behouden.
∆	Agrarische activiteiten moeten
passen bij het karakter van het
gebied waarin ze plaatsvinden.

leegstand.
∆	Van krimp een kans maken,
gemeenten ondersteunen bij
omgaan met krimp.
∆	Kernen van pure natuur of
landbouw aanwijzen en in de
“periferie” per regio of locatie
maatwerk bieden.
∆	Ruimte voor zonneakkers,
als ze goed in het landschap
passen.
∆	“Provinciale landschappen”
aanwijzen, die waardevolle
landschappen beschermen
tegen verrommeling.

∆	Wel windmolens, maar deze

∆	Aanpak van “rotte kiezen”,

∆	Landelijk karakter behouden bij

zorgvuldig plaatsen.
∆	Extra middelen voor projecten
om landschapselementen (zoals
singels) terug te brengen.

bijvoorbeeld door het stimu
leren van initiatieven als “koop
een krot”.
∆	Minstens vijftig zonneparken.

alles dat wordt gebouwd.
∆	Oude(re) bedrijventerreinen
moeten worden opgeknapt en
onderhouden. We willen geen
aanleg van nieuwe bedrijven
terreinen.
∆	De SP is tegen megastallen.

∆	Zo weinig mogelijk windmolens.
∆	Ruimhartige compensatie voor
schade door windmolens.
∆	Meer ruimte voor vakantie
parken.

∆	De ecologische hoofdstructuur

In het partijprogramma wordt
dit onderwerp niet specifiek
benoemd.

∆	Het Friese landschap en de

∆	De Friese velden omlijsten met

∆	Krimp bestrijden met minder

∆	Particulieren en bedrijven die

bomen en hagen.
∆	Het niet-bebouwde gebied blijft
landelijk en groen.
∆	Krimp niet bestrijden met
geforceerde projecten om meer
inwoners te trekken.

regels en lagere kosten voor
bedrijven.
∆	Geen windmolens.
∆	Fryslân blijft een plattelands
provincie; onder meer met
mooie boomwallen, de meren
in de Zuidwesthoek en het
eigen gezicht van ’t Bildt.

voltooien, ondanks
bezuinigingen. Biodiversiteit is
ons kapitaal voor de toekomst.

ruimte behouden én versterken.
∆	Geen nieuwe windmolens op
het land, bestaande wind
molens weghalen en meer
duurzame manieren van
energieopwekking zoeken.
∆	Geen megawinkels aan de rand
van steden, meer compacte
winkelcentra stimuleren.
∆	Zonnepanelen op daken, alleen
op de grond plaatsen als dit het
landschap niet schaadt.
∆	Staatsbosbeheer onderbrengen
bij It Fryske Gea.
∆	Weidevogelvriendelijk water- en
landschapsbeheer.
∆	Ecologische en cultuurland
schappelijk elementen zoals
dijkswallen en elzesingels
behouden en een betere plek
geven binnen landschaps
beheer.

grond nodig hebben, meer
ruimte geven om er onderling
uit te komen, zonder inmenging
van een onteigende gemeente.

