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Onderwerp: 

Aanbevelingen rekenkameronderzoek UNESCO werelderfgoed Beemster 

Samenvatting: 

In juni 2021 heeft de rekenkamercommissie het onderzoek naar het Werelderfgoed Beemster 

afgerond en aangeboden aan de gemeenteraden van Purmerend en Beemster.  

Op 2 november 2021 is de informatiebijeenkomst gepland waarin raads- en commissieleden 

vragen kunnen stellen aan de rekenkamercommissie over het onderzoek. Conform de 

verordening worden de aanbevelingen van het onderzoek aan beide raden ter besluitvorming 

voorgelegd. 
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 Middenbeemster, 14 oktober 2021 

 

 Aan de gemeenteraad van Beemster, 

 

Inleiding, probleemstelling en voorstel: 

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de werelderfgoed status die in 1999 

verleend is aan de Beemster. In het onderzoek is ingegaan op de vraag of de verwachtingen 

van de werelderfgoed status bij de voordracht ook zijn uitgekomen.  

Uit het onderzoek blijkt dat de werelderfgoedstatus succesvol bijgedragen heeft aan 

bescherming van de kernkwaliteiten van droogmakerij de Beemster, zoals het open 

landschap en de historische kavelstructuur. Er is steun voor het predicaat, maar ook 

discussie over de uitwerking in lokale regelgeving. Kritiekpunten zijn de hoge kosten voor 

initiatiefnemers en de complexiteit en tijdsbeslag voor ruimtelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd 

constateert de rekenkamercommissie ook dat er door de gemeente gewerkt wordt aan 

vereenvoudigingen en versnellingen van procedures. Ook constateert de 

rekenkamercommissie dat er verbeteringen mogelijk zijn in de ontwikkeling van duurzaam 

kwaliteitstoerisme. Voor UNESCO is dit een belangrijk punt en in het onderzoek zijn concrete 

kansen gezien om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan. 

De onderbouwing van de aanbevelingen en de belangrijkste observaties uit het onderzoek 

zijn in het rapport van de rekenkamercommissie op de eerste pagina’s samengevat.  

Het college van Beemster heeft mede namens het college van Purmerend een reactie 

gegeven op het onderzoek en de aanbevelingen. Deze is ook toegevoegd aan het begin van 

het rapport. 
 

Monitoring/evaluatie: 

Onderzoeken van de rekenkamercommissie worden standaard na twee jaar ingepland voor 
evaluatie.  
 

Voorstel: 

Kennis nemen van het rapport en een besluit nemen over de aanbevelingen 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

- raadsbesluit 

- onderzoekrapport rekenkamercommissie

 
1 Het bij dit voorstel behorende raadsbesluit voorziet erin dat de raad de aanbevelingen overneemt. 

De voorzitter en de griffier van de raad, 
 
 

 
 
 
 

H.C. Heerschop 

voorzitter 

M. Timmerman, 

griffier 
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De raad van de gemeente Beemster, 

 

gelezen het voorstel van de rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster, 

 

 

B E S L U I T : 

 

 

A. Neemt kennis van het rapport van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster 

“Onderzoek naar UNESCO werelderfgoed droogmakerij de Beemster van juni 2021. 

 

B. Neemt de de aanbevelingen van dit rapport over te weten:  

 

1. Continueer en evalueer de ingezette vereenvoudiging van de lokale regels 

2. Continueer en evalueer de ingezette verbetering in communicatie 

3. Evalueer de effecten van beleidskeuzes over methodiek toerekening ambtelijke 

kosten omgevingsvergunningen voor grotere projecten in het buitengebied.  

4. Maak een plan voor de ontwikkeling van educatie en duurzaam kwaliteitstoerisme 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad d.d. 9 november 2021 

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop  

voorzitter   

M. Timmerman 

griffier 

 


