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NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

1 13/ 14   Art. 2.25 Evenement; Melding bij evenementen/ feestjes 

tot 50 personen, bij meer vergunning aanvragen.                                                                                                                                           

Is dit aantal (50) onder meldingen niet te laag ingeschat? 

 

In artikel 2.25 tweede lid onder a van de huidige Apv Beemster 

2012 is het aantal van 50 personen opgenomen. In artikel 2:24 

derde lid onder a van de nieuwe Apv is dit aantal gewijzigd naar 

150. Dit aantal is overgenomen van Purmerend. Er is dus sprake 

van een hoger aantal en 150 vinden wij passend.  

 

2 61 / 62 Artikel 4.5 A.  

Wat wordt verstaan onder traditioneel schieten?   

 

Het gaat om traditioneel schieten als bedoeld in paragraaf 3.7.2 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer, namelijk: het door 

schutterijen of schuttersgilden schieten met buksen of geweren 

vanaf een vaste standplaats op een stilstaand doel in de 

buitenlucht. In de Apv kunnen hierover regels worden 

opgenomen, bijvoorbeeld dat het schieten op ten hoogste een 

aantal dagen per week en ten hoogste een aantal uren per dag 

plaatsvindt of dat het schieten uitsluitend plaatsvindt tussen 

bepaalde tijdstippen. Hier is niet voor gekozen. 

 

3 61 Art. 4.5 B lid 3.  

Vallen de agrarische cultuurgronden hier ook onder (ivm 

gewasbescherming/ faunaschade), bijvoorbeeld 

knalapparaten?  

                                                                                                                                                      

Ja. De knalapparaten vallen hier bijvoorbeeld onder. In Beemster 

gelden beleidsregels voor het gebruik van knalapparaten. 

3a 61 Hoe worden deze gebieden aangewezen?      

                                                                                                  

Dit betreft een bevoegdheid van het college. Als het college 

aanleiding ziet om gebieden aan te wijzen zal een Apv-

uitvoeringsbesluit genomen moeten worden. 

 

 

 



NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

3b 61 Kan aan lid 3 worden toegevoegd “tbv Faunaschade/ 

gewasbescherming” ? 

 

Nee. Indien deze zinsnede wordt opgenomen dan zou dit de 

toepasbaarheid van het artikel te veel beperken. Het artikel kan 

namelijk ook betrekking hebben op het in werking hebben van 

aangewezen categorieën van geluidsapparaten die niet ten 

behoeve van gewasbescherming / het voorkomen van 

faunaschade worden gebruikt. Te denken valt dan aan 

geluidsregels bij evenementen in de open lucht. 

 

4 64 Art. 4:9 A Bestrijding overlast gevende en gevaarlijke 

planten. Onder C : Wordt hier bedoeld Jacobskruiskruid? 

 

Ja, dit is per abuis geschreven als Jacobskruiskruiskruid. Dit zal 

bij een eerste wijziging van de Apv worden hersteld. 

5 67 67 Art. 4: 11A.  

Afstand bomen tot erfgrens wordt vastgesteld op 0,5 

meter.  

Dit nieuwe artikel is voornamelijk afkomstig uit stedelijk 

gebied. Hoe is dit geregeld in het landelijk gebied  en 

afstanden (bestaande situaties parkachtige tuinen) tov 

naastgelegen agrarische cultuurgrond? 

Bedoeld wordt afstanden voor onderhoud waterlopen en 

schaduwwerking gewassen. 

 

Dit artikel 4:11a geldt voor het gehele grondgebied van de 

gemeente Beemster. Los hiervan zijn in de Keur en Legger 

Wateren van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

regels opgenomen over het onderhoud van de waterlopen. 

 

6 74 Artikel 5.10. Dit is nieuw voor Beemster; parkeren/ laten 

stilstaan anders dan op de rijbaan. 

Wordt hier de (weg)berm bedoeld?  

Dit is voornamelijk aan de orde in het buitengebied bij 

buurtschappen en rondom de forten Spijkerboor en 

Nekkerweg.  Maar ook in de kernen West- en 

Noordbeemster is er naast de rijbaan niet altijd 

voldoende inrichting voor parkeren.  

 

 

 

 

Het gaat om een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan 

behorend weggedeelte. Het gaat dan inderdaad om de bermen. 
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6a 74 Heeft dit artikel in zich dat er een oplossing wordt 

gezocht / geboden voor bestaande situaties? 

 

Dit is nu niet aan de orde, omdat het betreffende Apv-artikel 

alleen de mogelijkheid geeft aan het college om plaatsen, niet tot 

de rijbaan behorende weggedeelten, aan te wijzen waar het 

verboden is om een voertuig te parkeren. Het verbod geldt pas 

als het college aanleiding ziet om plaatsen aan te wijzen en als 

een dergelijk besluit wordt genomen zal uiteraard worden 

gekeken naar bestaande situaties. 

 

6b 74 Zo niet, worden bestaande situaties ondergebracht in een 

pardon / gedoogsituatie? 

 

Zie voorgaand antwoord. 

 

 

                                                                                                                                             

 


