
D66
\ *p\øo/æ.

Dt 7-'¡t1
MOTIE

Raadsvergadering van: 26 oktober 2021

Behorende bij agendapunt: 4b

Ondenrverp Bestemmingsplan Buitengebied 2012 - Partiële heziening
2021, u itwerken en obiectivee rbaar m aken kern kwal iteiten
UNESCO werelderfsoed Drooqmakerii de Beemster.

De raad van de gemeente Beemster in de vergadering bijeen,

gelezen het voorstel van het college d.d. 31 augustus en 5 oktober 2021,

gelet op artikel 28van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,

Overwegende dat:
- Het werelderfgoed Droogmakerij de Beemster en het Werelderfgoed De Stelling

van Amsterdam uniek en onvervangbaar zijn en van groot (inter)nationaal belang;
- Met het Besluit algemene regels ruimtelijke ontwikkelingen (Barro, art.2.13) de

provincie Noord-Holland de opdracht krijgt om de kernkwaliteiten van het
Werelderfgoed Droogmakerij de Beemster uit te werken en objectiveerbaar te
maken en in de provinciale verordening te vertalen naar regels met betrekking tot
de bestemmingsplannen die het werelderfgoed in stand houden of versterken;

- Dientengevolge in de Provinciale Omgevingsverordening NH2020 (vastgesteld op
22 oktober 2O2O) bovengenoemde opdracht is verwoord in de art. 6.47 en 6.49 en

bijlage 7', waarmee de opdracht tot het uitwerken en objectiveerbaar maken en te
vertalen naar regels met betrekking tot de bestemmingsplannen die het
werelderfgoed in stand houden of versterken expliciet aan de gemeente Beemster
wordt gedelegeerd;

- De gemeente Beemster in haar regels en beleidsplannen bl¡kens inbreng via

inspraak en zienswijze van de provincie nog geen voldoende invulling heeft
gegeven aan bovengenoemde opdracht;

- De gemeente Beemster als siteholder verantwoordelijk is voor de bescherming, het
beheer en behoud van de kernkwaliteiten.

Verzoekt het college

Over te gaan tot het instellen van een studiegroep bestaande uit intern en extern

deskundigen, bij voorkeur met deelname van de Adviescommissie voor Ruimtelijke
Kwaliteit, met als opdracht te onderzoeken op welke punten de kernkwaliteiten
verder moeten worden uitgewerkt en geobjectiveerd en hoe de bescherming van

de werelderfgoederen kan worden verbeterd.



De studiegroep informatie te verschaffen uit de keukentafelgesprekken
(bijvoorbeeld via aanwezigheid daarbij) om de hiermee verkregen informatie te
kunnen betrekken bij de studie en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen.

En gaat over tot de orde van de dag
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