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Aanpassingswensen raad ten aanzien van
de Ontwerp Regiovisie Waterland 2040
Middenbeemster, 11 november 2008

Aan de raad
> voorstel
Wij stellen u voor de kanttekeningen, zoals hieronder verwoord bij ‘toelichting’, mee te geven aan de
portefeuillehouder en de vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van het Intergemeentelijk
Samenwerkingsorgaan Waterlanden.
> toelichting
In de vergadering van de commissie Grondgebied van 28 oktober 2008 is uitgebreid van gedachten
gewisseld over de Ontwerp Regiovisie Waterland 2040.
De commissie kan zich in hoofdlijnen vinden in deze ontwerpregiovisie. Op enkele onderdelen wenst
de commissie een aanpassing of toevoeging in het algemeen belang dan wel in het specifieke belang
van Beemster.
Het gaat hierbij om standpunten over de volgende punten:
Opnemen duurzaam watersysteem (blz. 19)
De wijze van aanpak van de gemeente Beemster kan hier als goed voorbeeld worden opgenomen.
Belangrijke landschapselementen
landschapselementen (blz. 19)
De Stelling van Amsterdam is vermeld als herkenbaar landschappelijk element. De gemeente
Beemster wil haar werelderfgoed Beemster hieraan toegevoegd zien.
Innovatiecentrum duurzaam bouwen (blz. 23 e.v.)
De gemeente Beemster doet in haar woningbouwprogramma graag mee aan het innovatiecentrum
duurzaam bouwen . Dit mede met het oog op de plancapaciteit tot 2020.
Verdubbeling rijbanen N244 (blz. 39)
De gemeente Beemster wil ook onderzoeken of een verdubbeling van het deel van de N244 richting
Alkmaar mogelijk is. Indien de effecten negatief voor de gemeente uitpakken willen we geen
verdubbeling.
Creëren nieuwe aansluiting op de A7 ter hoogte van Oosthuizen (blz. 39)
De gemeente Beemster wil hieraan niet meewerken, omdat onduidelijk is of deze maatregel bijdraagt
aan oplossing van de congestie op de A7. Daarnaast is er extra sluipverkeer te verwachten.
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Mogelijkheden woningbouw in Middenbeemster (blz. 45)
45)
De gemeente Beemster stemt in met de voorgestelde woningbouwmogelijkheden voor na 2020,
namelijk 240 woningen in het vierde kwadrant van Middenbeemster. Uiteraard is het uiteindelijke
aantal en de uitvoering afhankelijk van de dan geldende woningbehoefte.
Uitbreiding bedrijventerreinen in Beemster (blz. 47, 48)
De gemeente Beemster benadrukt dat er ten aanzien van bedrijventerreinen bij voorkeur binnenplans
ruimte wordt gezocht , te bereiken door verbeterd ruimtegebruik. Kleinschalige uitbreiding van lokaal
gebonden bedrijvigheid is mogelijk indien wordt voldaan aan eisen van landschappelijke
inpasbaarheid, zoals o.a. bepleit door de provinciaal adviseur Structuurvisie en de KvK Noord West
Nederland.
Beemster behoudt zijn primaire functie als landbouwgebied met recreatief medegebruik.
medegebruik (blz. 47, 48)
De gemeente Beemster is van mening dat er een duidelijke vraag is naar medegebruik van het
agrarisch gebied, maar dat dit niet mag leiden tot beperkingen voor de agrarische bedrijfsvoering.

> juridische consequenties
Geen.
> financiële consequenties
Geen.
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