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Behorende bij agendapunt: 4b

Onderwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012 - Partiële heziening
2021, bruooen en dammen qebruikers buitenqebied

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,

Ovenregende dat,
- ln de beleidsnotitie dammen en bruggen 2009 thema t het voor gebruikers in het

buitengebied bij uitzondering toegestaan was om een brug en/of dam breder te
maken dan 3 meter voor particulieren en 6 meter voor agrarische gebruikers.

- Deze situatie tot 2017 ondersteund werd in het bestemmingsplan buitengebied
2012.

- Er op basis van navraag geen onderbouwing is gevonden waarom dit beleid
hieromtrent in 2017 is veranderd.

- ln het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied Beemster 2012 - Partiële
heziening 2021 is bepaald in artikel 20.2.2a: per bouwperceel mag maximaal één
brug worden gebouwd, met dien verstande dat voor de ontsluiting van (agrarische)

bedrijfsactiviteiten in plaats van een brug een dam is toegestaan;
- Er in voorgaande regels bij particulieren ook altijd wordt gesproken over brug Áof

dam.
- ln het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied Beemster 2012 - Partiräle

herziening 2021is bepaald in artikel 20.3:
c. de rijbreedte van de brug of dam bij een woonperceel niet meer bedraagt dan 3

m, waarbij de bruto-breedte van de brug of dam in technische verhouding moet
staan tot de rijbreedte
d. de rijbreedte van de brug of dam bij een (agrarisch) bedrijfsperceel niet meer
bedraagt dan 10 m, waarbij de bruto-breedte van de brug of dam in technische
verhouding moet staan tot de rijbreedte;

- Artikel 9.1 van de beleidsnotie dammen en bruggen 2009 stelt: Alleen een bredere
inrit ovenryegen, wanneer dat schriftelijk wordt aangetoond met een
draaicirkeldiagram. Dit geldt voor agrariërs én particulieren.

- Een goed bereikbare toegang tot het perceel voor niet agrarische gebruikers net zo
belangrijk kan zijn als voor agrarische gebruikers.

- Het niet wenselijk is om op basis van bron hoofdinkomen van de gebruiker
onderscheid te maken op de mogelijkheden van een goede toegankelijkheid van
een perceel.
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Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor om de voorgestelde Partiële
herziening 2021van het bestemmingsplan Buitengebied2012 als volgt te wijzigen

Artikel 2O.2.2a te veranderen in
a per bouwperceel mag maximaal één brug e(of dam worden gebouwd

Artikel 20.3d te vervangen door onderstaand artikel:
d. de rijbreedte van de brug of dam bij een (agrarisch) bedrijfsperceel niet meer
bedraagt dan 6 m, waarbij de bruto-breedte van de brug of dam in technische
verhouding moet staan tot de rijbreedte;

Artikel 20.3e toe te voegen:
e. Alleen in die gevallen een bredere inrit overwegen, wanneer dat schriftelijk wordt
aangetoond met een draaicirkeldiagram. Dit geldt voor alle gebruikers in het
buitengebied. Gelet op de smalste wegbreedtes aanwezig in Beemster i.c.m. de

langste voertuigcombinaties, is over het algemeen max. 10 m rijbreedte voor alle
gebruikers voldoende indien nodig kan hier in maatwerk gevallen van worden
afgeweken mits onderbouwd.
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