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Onderwerp:

Stolpenbeleid

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 30 november 2021

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.
Overwegende, dat:
Droogmakerij De Beemster haar historisch bestaansrecht onder andere te danken heeft
aan de behoefte aan agrarisch land, zoals ook aangegeven door UNESCO
Functioneel agrarische productie hierdoor de basis is voor Droogmakerij de Beemster;
Volgens een rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin de kernkwaliteiten
(Outstanding Universal Values) van Droogmakerij De Beemster schematisch worden
geordend, de 1" Kernkwaliteit het Cultuurhistorisch strak geometrisch agrarisch
landschap is 2
De overige kernkwaliteiten, waaronder de stolpboerderijen, hun oorsprong vinden in het
dienend zijn aan dit functioneel agrarisch landschap;
De gemiddelde levensduur van een stolpboerderij ongeveer 150 jaar is 3
Er hierdoor in de afgelopen 400 jaar al vele stolpen zijn herbouwd maar ook velen zijn
verdwenen;
Wijzigingen in de basisvorm van de stolp altijd al nauw samenhing met het type
boerenbedrijf en daardoor de verschillende verschijningvormen van de stolpen de
geschiedenis van Beemster weergeven;
De gemeenteraad van Beemster de kernkwaliteit van de monumentale en typerende
(stolp)boerderijen wil beschermen;
De gemeenteraad van Beemster begrijpt dat de levensduur van stolpen in het verleden
en ook in de toekomst niet (altijd) oneindig kan worden verlengd;
De gemeenteraad van Beemster inziet dat nieuwe, hedendaagse verschijningsvormen
van stolpen ook de Beemster geschiedenis van de toekomst kunnen weergeven.
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Spreekt uit:
Dat stolpenbehoud en -ontwikkeling een wezenlijk onderdeel moet zijn om de waarden, zoals
vastgesteld voor het behoud van het UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster,
uiterlijk zichtbaar te houden.

Vezoekt het colleqe:

1.

Te komen tot een beleidsvoorstel voor stolpenbehoud en -ontwikkeling en hiervoor een plan
van aanpak aan de nieuwe gemeenteraad voor te leggen met een kredietvoorstel als
hiervoor binnen de begroting geen budget kan worden vrijgemaakt.

2.

ln het op te stellen beleid:
a. rekening te houden met de levensduur van stolpen en daarom de focus in dit beleid niet
alleen te richten op behoud van bestaande stolpen maar ook op her- en nieuwbouw.
b. handvatten aan te geven voor hedendaagse en/of toekomstige verschijningsvormen.
c. de basis-kernwaarde van de functionele agrarische productie en de overige
kernwaarden in het oog te houden.

En gaat over tot de orde van de dag.
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was created by the draining of Lake Beemster in 1612, in order to develop new agricultural
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