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Bestemmingsplan Buitengebied 2012 - Partiële herziening
2021, kernkwaliteiten volqens Unesco

Gelezen het voorstel van het college d.d. 31 augustus en 5 oktober 2021,
Gelet op artikel 147bvan de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,
Ovenruegende dat,

1.
2.

3.

4.

5.

De huidige inhoud van bijlage 4 niet, zoals de titel aangeeft, de kernkwaliteiten
Unesco-werelderfgoed droogmakerij de Beemster weergeeft maar een verdere
uitwerking hiervan uit de Ervennota.
A. Deze Ervennota primair is bedoeld als welstandskader en bij de beoordeling van
het welstandsaspect een rol zal spelen.
B. Bij de beoordeling van de vraag of met het realiseren van een initiatief
voldoende rekening kan worden gehouden met de gebiedskenmerken deze
Ervennota een belangrijke inspiratiebron vormt maar geen rol speelt bij de toetsing
(zie ook de toelichting paragraaf 2.6.1).
A. Artikel 6.49 van de Omgevingsverordening NH2020 aangeeft dat de
kernkwaliteiten van de erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde zijn
uitgewerkt en geobjectiveerd in bijlage 7 brj deze verordening.
B. Deze bijlage 7 de kernkwaliteiten weergeeft zoals deze oorspronkelijk ook waren
opgenomen in bijlage 4van het ontwerp-bestemmingsplan dat van 14 junitot 26 juli
ter inzage lag.
A. Artikel 6.49 van de Omgevingsverordening NH2020 aangeeft dat een ruimtelijk
plan ter plaatste van het werkingsgebied regels bevat gericht op de instandhouding
of versterking van deze kernkwaliteiten.
B. in dit bestemmingsplan inderdaad extra regels zijn opgenomen, uitsluitend voor
de instandhouding en/of versterking van deze kernkwaliteiten
A. Artikel 6.49 van de Omgevingsverordening NH2020 aangeeft dat een ruimtelijk
plan ter plaatse van het werkingsgebied uitsluitend voorziet in nieuwe activiteiten
die deze kernkwaliteiten niet aantasten.
B. Dit inderdaad is geborgd via extra regels die uitsluitend voor dit doel zijn
opgenomen in dit bestemmingsplan; en deze bescherming zelfs specifiek wordt
benoemd als voorwaarde/clausule bij regels of de mogelijkheid tot uitzondering
daarop.
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6. A. De provincie

Noord-Holland in haar overlegreactie op het hiervoor genoemde
ontwerp-bestemmingsplan vraagt om in bijlage 4 en 5 een venruijzing toe te voegen
naar artikelen 6.47 en 6.49 en bijlage 7 van de Omgevingsverordening NH2020.
B. Deze verwijzing wel is verwoord in de toelichting onder paragraaf 1.3 'Status van
UNESCO-gebied' maar deze artikelen zelf niet worden weergegeven.

Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor om de voorgestelde Partiele
herziening 2021 van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 als volgt te wijzigen

1.

De werkelijke kernkwaliteiten van Werelderfgoed De Beemster volgens Unesco
weer te geven door de inhoud van bijlage 4 te herstellen. Dit te bereiken door hierin
de drie criteria van Unesco weer te geven plus de kernkwaliteiten zoals
omschreven in het Barro en bijlage 7 van de Omgevingsverordening NH2020.

2.

Zoals door de provincie Noord-Holland verzocht, aan b¡lage 4 en 5 een verwijzing
toe te voegen naar, en het geheel weer te geven van, de artikelen 6.47 en 6.49 van
de Omgevingsverordening NH2020.

3.

ledere nog bestaande verwijzing naar (delen van) de Ervennota als zijnde
kernkwaliteiten en/of 'hard' onderdeel van het toetsingskader bij initiatieven te
verwijderen.
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