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onderwerp 
Concept zienswijze beheerplannen Natura 2000 
 
Geachte raadsleden, 
 
De provincie Noord-Holland heeft op 6 juli de ontwerp Natura 2000-beheerplannen voor de 
Eilandspolder, Polder Westzaan, voor het Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en voor het 
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske ter inzage gelegd. 
 
Tot 16 augustus worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te 
dienen. 
 
Op basis van de verkregen informatie is het college van Burgemeester en wethouders 
voornemens om een positieve zienswijze met kanttekeningen te versturen.  
 
De kanttekeningen die het college wil plaatsen zijn: 

 De instandhouding van bestaande natuur en ontwikkeling van nieuwe natuur (o.a. 
uitbreiding  veenmossen in de Eilandspolder) mag geen (negatieve) invloed krijgen 
op de bestaande activiteiten en nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente 
Beemster. 

 De instandhouding van bestaande natuur en ontwikkelingen van nieuwe natuur mag 
geen invloed hebben/krijgen op de instandhoudingsverplichting van droogmakerij de 
Beemster als werelderfgoed. 

 De herinrichting van de N243 Alkmaar-Avenhorn (stikstofdepositie) mag geen 
(negatieve) invloed krijgen op de bestaande activiteiten en nieuwe ontwikkelingen 
binnen de gemeente Beemster. 

 De toekomstige uitbreiding van luchthaven Schiphol mag niet ten koste gaan van de 
bestaande geluidsnormen die gelden voor de genoemde Natura 2000 gebieden.  

 De toekomstige uitbreiding van luchthaven Schiphol (toename stikstofdepositie 
verkeer) mag geen (negatieve) invloed krijgen op de bestaande activiteiten en 
nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Beemster. 
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In de bijlage vindt u de (concept) zienswijze van het college.   
 
In verband met de beperkte tijd voor het indienen van een zienswijze, verneemt het college 
uiterlijk 9 augustus of u kunt instemmen met de (concept) zienswijze van het college. 
 
       
            
            Hoogachtend, 
      Burgemeester en wethouders van Beemster. 
 
 
 
      A.J.M. van Beek  C. van Wijnen 

Burgemeester   loco-secretaris 


