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AMENDEMENT

Raadsvergadering van: 26 oktober 2021

Behorende bij agendapunt: 4b

Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied 2012 - Partiële heziening
2021, windmolens

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:
o Droogmakerij Beemster is ontstaan en enkele eeuwen is drooggehouden met hulp

van windenergie;
. Windenergie samen met functionele landbouw feitelijk de dragers zijn waarom de

unieke eigenschappen van het landschap konden ontstaan en nog steeds kunnen
worden aanschouwd;

o Windenergie toen en nu het meest etfectief is in een open landschap;
. Het openlandschap nu de meest bepalende kernwaarde is van dit UNESCO

werelderfgoed;
. Strakke lijnen van wegen, waterlopen en naastgelegen laanbeplanting samen met

het open landschap haar unieke kernwaarden vormen;
o De energietransitie en open landschap elkaar weer kunnen versterken;
. Hedendaagse windturbines van een geheel andere aard en grote zijn als

windmolens zoals deze in de polder oorspronkelijk langs de ringdijken en

toevoerende waterlopen stonden,
. Schijnbaar willekeurig maar effectief om water naar het juiste niveau te transporten

en daarmee een grote mate van drooglegging garandeerde, waardoor in
concurrentie hier de voedselproductie op de meeste effectieve wijze kon
plaatsvinden;

. De provinciale Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland zich verzet
tegen windturbines in dit werelderfgoed;

. Zij daar geen onderscheid maakt in windmolens en windturbines;
o De gemeenteraad van Beemster de taak heeft om met het bestemmingsplan voor

het buitengebied te garanderen dat op de meest effectieve wijze voedselproductie
kan blijven plaatsvinden in dit unieke landschap;

. Dit niet zonder windmolens kan die gedurende het gehele jaar qua energiebron en
opwekking beschikbaar is;

. Deze windmolens goeddeels opgaan in de bebouwde omgeving nabij het agrarisch
erf en hoofdzakelijk vooziet in het eigengebruik van energie;
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Hierdoor grootschalige netverzwaringen en onnodige energietransport kan worden
voorkomen doordat windenergie in hoge mate een lokaal zelf voorziende
opwekking en gebruik kan bewerkstelligen;
Melkveehouderijen en akkerbouwbedrijven kunnen blijven voldoen aan de steeds
hogere eisen die de consument en daarmee de tussenhandel qua klimaat-
neutraliteit van hen vergt;
Dat de Regionale Energie Strategie in Beemster met hulp van eigen bronnen
verder vorm kan worden gegeven zonder het open unieke landschap aan te tasten
en de algemene uitstoot van broeikasgassen en stikstof(dioxide) gelijktijdig te
verkleinen.

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

Windenergie tot 15 m as-hoogte op te nemen met in achtneming van de bij de
toelichting van dit amendement aangegeven kaders en opmerkingen.

Fracties

BPP WD

Toelichting bij amendement (kaders en opmerkingen
Met het verder toenemen van het gebruik van elektrische voertuigen en de verdere
elektrificatie van huishoudens (minder of geen aardgas, meer elektrisch koken en

verwarmen) zal het elektriciteitsnet zeer zwaar worden belast en moeten worden
vergroot. Door meer gelijktijdigheid te bereiken van opwekking en gebruik op
lokaalniveau in combinatie van accumulatie van warmte en elektriciteit kunnen deze
problemen en dus onnodige maatschappelijke opgaven goeddeels worden voorkomen
Vanuit dit maatschappel'rjke belang zijn op die plaatsen waar windenergie met
kleinschalige molens kan worden opgewekt daartoe regels opgenomen in dit
bestemmingsplan Buitengebied.

ln de toelichting van de partiele herzlening op te nemen

A. Paragraal2.6 Aanpassingen in verband met nieuwe beleidsinzichten
Bij 2.6.1 na het kopje plattelandswoning een kopje Windmolens toe te voegen met
de volgende tekst:

Windmolens
ln de POV van de provincie Noord-Holland worden kleine windmolens niet
uitgesloten. Oorspronkelijk stonden in de polder ook windmolens met een vlucht
van omstreeks 30 meter welke een aanzienlijk vermogen konden opwekken. Het is
in het belang van een gelijk speelveld voor de ontwikkeling van de agrarische
sector dat nabij of beter in het bouwvlak kleinschalige energieopwekking kan
plaatsvinden, waardoor tevens de belasting van het elektriciteitsnet het jaarrond



minder ongunstig wordt belast, bedrijven kunnen blijven voldoen aan de eisen die
consumenten stellen via de tussenhandel en deze agrarische bedrijven in de RES
hun bijdrage kunnen leveren. Windmolens dienen op basis van een
landschapsinrichtingsplan te worden ingepast qua vorm, kleur, plaats en grootte

zodat zij geen of zeer beperkt inbreuk doen op het open landschap.

ln de regels

B. Hoofdstuk 2 Bestemmingsplanregels
Artikel 3
3.3 Afwijken van de bouwregels
- De bestaande tekst plaatsen onder paragraaf 3.3.1
- Toevoegen paragraaf 3.3.2. Windmolens met als regels:

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van
bepaalde in lid 3.2.4 sub e ten behoeve van een of meer windmolens, mits
wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. De opgewekte energie met de windmolen(s) is uitsluitend voor eigen

gebruik en is binnen het denkbeeldige bouwvlak van 2ha opgesteld.
b. De as-hoogte van de windmolen (s) mag niet de 15 m overschrijden.
c. Alleen op basis van een landinrichtingsplan en een verklaring van het

netbedrijf dat de windmolen(s) op het net mag/mogen worden afgesloten zal
een omgevingsvergunning worden verkregen.

d. ln het landinrichtingsplan dient opgenomen te worden het geluidsniveau dat
op de gevelvan de meest nabij gevel van een niet bij deze activiteit
betrokken partij of huishouden niet meer bedragen dan 40 dB(A).

e. Tevens dient de slagschaduw ten gevolge van de wieken en zonstand te
worden ondezocht, waarbij bij kans op hinderlijke slagschaduw de molen
extern tot stilstand kon worden gebracht voor het eerstvolgende uur (60

minuten).

C. De hiervoor genoemde wijzigingen en toevoegingen van de regels van artikel 3 zo
ook wijzigen en toevoegen in artikel4 Agrarisch - Glastuinbouw en artikel 8 Bedrijf




