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AMENDEMENT

Raadsvergadering van: 9 september 202Q

Behorendebijagendapunt: 5

Ondenruerp Voorstel vaststellen Dorpsontwikkelingsvisie M iddenbeemster,
maximaal aantalte bouwen woningen en herstelopenbaar groen-
balans binnen elke kwadrant.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 2018,

Ovenrvegende dat:
1. Het dorp Middenbeemster een hoegenaamd vastliggende buitengrens kent en derhalve -

ook op termijn - beperkte uitbreidingsmogelijkheden heeft. De adressendichtheid,
gemeten inclusief de geplande uitbreiding 'De Keyser', als "sterk stedelijk" wordt
aangeduid (bron: CBS). Hierdoor de balans met het openbaar groen (zijnde parken,

bossen, natuurgebieden, recreatieve terreinen) voor het dagelijks gebruik van groen
(spelen, luieren, sporten) ernstig wordt verstoord en daarmee een kritische grens wordt
bereikt, zo niet wordt overschreden.

2. Het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad Landelijk Gebied refereren aan de
Nota Ruimte en stellen: "Beleidsmatig is een richtgetal aangegeven van 75 m2 groen per
woning, gebaseerd op de recreatieve functie van groen". "Buiten de stad stagneert de
aanleg van recreatief groen ten opzichte van de taakstelling (Natuurbeleid)."

3. Met de voorziene groei van het aantal inwoners de verkeersdruk zal toenemen.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat op diverse wegvakken in en rond
Middenbeemster nu reeds normen worden overschreden en de verkeersveiligheid in het
geding is.

Stellen wij de raad van Beemster voor

De realiteit als voornoemd onder ogen te zien, haar verantwoordelijkheid te nemen en
derhalve te komen tot onderstaand besluit en toevoeging aan de dorpsontwikkelingsvisie:
- Voor de komende 20 jaar het reeds vastgestelde contingent van 590 woningen - in eerste

instantie genoemd voor uitbreiding 'De Keyser'- als absoluut maximum voor de gehele
dorpskern Middenbeemster te laten gelden en,

- De inspanningsverplichting op zich te nemen om te komen tot een betere verhouding van
het aantalwoningen ten opzichte van het recreatieve groen door herstel van de
zogenoemde 'openbaar groen-balans' binnen elk kwadrant.
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