
 
 

 

 
 
 

 

 

Afdeling Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving 
Team Vergunningen, Beleid en Advies 

  
 
Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
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onderwerp 
Zienswijze ontwerp beheerplannen 
 
De gemeente Beemster heeft kennisgenomen van de door de Provincie Noord-Holland op 6 
juli ter inzage gelegde ontwerp Natura 2000-beheerplannen voor de Eilandspolder, Polder 
Westzaan, voor het Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en voor het Ilperveld, 
Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. 
 
Op basis van de verkregen informatie heeft de gemeente Beemster zich een mening 
gevormd over deze plannen. 
 
Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de beheerplannen duidelijk 
aangeven welke maatregelen nodig zijn om de Natura 2000 doelen, die de rijksoverheid 
voor deze gebieden heeft vastgesteld, te bereiken. De beheerplannen maken duidelijk 
welke activiteiten zonder meer zijn toegestaan, welke activiteiten onder voorwaarden zijn 
toegestaan en voor welke activiteiten een vergunning op grond van de 
Natuurbeschermingswet nodig is.  Met de beheerplannen wordt de bestaande natuur 
beschermd en nieuwe natuur ontwikkeld.  
 
Om de hierboven genoemde redenen is de gemeente Beemster van mening dat de 
beheerplannen een positieve bijdrage leveren aan natuurbehoud en herstel van 
natuurwaarden.  
 
De gemeente Beemster maakt hierbij de navolgende kanttekeningen: 

 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. 
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 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. 

 
Wij gaan ervan uit dat met bovenstaande kanttekeningen rekening wordt gehouden. 
 
 
 
            Hoogachtend, 
      burgemeester en wethouders van Beemster. 
 
 
 
 
      A.J.M van Beek  C. van Wijnen 
      burgemeester   loco-secretaris 


