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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1. RC 7 Bestaat de mogelijkheid om binnen het huidige beleid op 

een bouwvlak windmolens/turbines te plaatsen tot een 

ashoogte van 15 meter? 

In het bestemmingsplan buitengebied zijn windmolens tot 

15 meter hoogte niet toegestaan. De bouwhoogte van een 

overig bouwwerk, geen gebouw zijnde, zoals een 

windmolen, mag niet meer dan 5 meter bedragen.  

 

Er lijkt veel vraag te zijn naar dergelijke windmolens. In het 

kader van de actualisatie van het bestemmingsplan 

buitengebied zal onderzocht worden of dergelijke 

windmolens inpasbaar zijn. Daarbij zal rekening moeten 

worden gehouden met het werelderfgoed en de nieuwe 

provinciale ruimtelijke verordening. 

 

2. RC 7 Op blz 29 van het Beemster Uitvoeringsplan duurzaamheid 

2020-2022 staat dat dit een uitgave is van de Gemeente 

Purmerend. Is dit juist? 

 

Het bureau dat dit plan in de eindfase heeft bewerkt, werkt 

regelmatig in opdracht voor Purmerend en heeft dit 

toegevoegd. De opdracht kwam evenwel namens de 

gemeente Beemster. Dit is over het hoofd gezien, waarvoor 

onze verontschuldigingen.  

 

3. RC 7 Kunt u nader toelichten wat een stresstest voor het 

vaststellen van de klimaateffecten voor de afzonderlijke 

wijken in Beemster behelst. 

De stresstest onderzoekt de kwetsbaarheid van allerlei 

objecten en functies in een gebied, maar specifieke 

aandacht wordt gevraagd voor zgn. vitale en kwetsbare 

functies. Dit zijn functies die cruciaal zijn voor de 

rampenbeheersing, zoals de drinkwatervoorziening, en 

functies die bij uitval of een calamiteit ernstige schade 

veroorzaken voor mens, dier, milieu of de economie. Er 

kan bijvoorbeeld een simulatie worden gedaan wat de 

gevolgen zijn van hevige neerslag in korte tijd voor de 

bereikbaarheid van voorzieningen en de schade die 
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hierdoor mogelijk kan ontstaan voor omwonenden. Aan de 

hand van de stresstest blijkt in hoeverre aanvullende 

maatregelen wenselijk zijn om de gevolgen van de 

klimaatverandering op te vangen. 

 

4. RC 7 Wie bepaalt waar en wanneer er laadpunten  worden 

geplaatst? 

 

Om de MRA in staat te stellen om zonder verdere 

tussenkomst van de gemeente Beemster aanvragen voor 

het plaatsen van laadpalen af te doen worden de mogelijke 

laadpunten geïnventariseerd. Deze worden ter inzage 

gelegd en met zienswijzen aan de gemeenteraad 

voorgelegd. Ook worden hierin locaties opgenomen waar 

algemene laadplaatsen kunnen worden gesitueerd. Na 

vaststelling door de gemeenteraad vormt dit de basis 

waarmee de MRA aanvragen kan afhandelen.    

 

5. Raad 3 Bij agendapunt 10 op blz. 9  Over de motie ……………  

Hier missen wij het woordje niet.  

Uw constatering is juist. De zin moet zijn: “De fracties van 

VVD en D66 steunen de motie niet.” De besluitenlijst zal zo 

worden aangepast. 

 

 


