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10 Goede zaak dat er niet wordt beredeneerd vanuit 

de bestaande capaciteit, zoals vermeld op blz. 2 

van het voorstel. Toch vragen wij ons af of dit 

uitgangspunt wel voldoende tot uiting komt in de 

notitie, bijvoorbeeld onder 1. Inleiding.  

In de inleiding (hoofdstuk 1 van de beleidsnotitie) is getracht alvast een 

relatie te leggen tussen de beleidsnotitie ‘illegale bewoning’ en het ‘integraal 

handhavingsbeleid’. Hoofdstuk 11 van de beleidsnotitie: ‘Uitvoering beleid en 

capaciteit’ is vervolgens de aangewezen plek om nader en concreter hierop in 

te gaan. Wij zijn van mening dat de beleidsnotitie in de voorgelegde vorm 

voldoende duidelijkheid geeft over het feit dat niet de bestaande capaciteit 

bepalend is voor uitvoering van het voorgestelde beleid, maar de mate van 

prioriteit, dat dit beleid wordt toegekend. 

 

  Wat bedoelt u onder 6.2 van de notitie met uw 

ruimtelijk-planologische visie aangaande beperkte 

bewoning in het buitengebied? 

Het buitengebied van Beemster kenmerkt zich hoofdzakelijk door agrarische 

percelen en particuliere woningen. In de ontwerp-structuurvisie van Beemster 

zijn o.a. de openheid van het polderlandschap en het functionele, agrarische 

gebruik van de droogmakerij als kernwaarden aangemerkt. Met het oog op 

rust en openheid van het buitengebied, en behoud van doorzichten naar dit 

open landschap, wordt extra woningbouw/bewoning, los van de reeds 

bestaande woningen in het buitengebied, veelal niet toegestaan (ontwerp-

structuurvisie; Wonen in het buitengebied (blz. 15)). Dit verandert immers het 

karakter van het buitengebied (meer personen, meer bebouwing/grotere 

bebouwingsbehoefte, meer verkeersbewegingen etc.) 

Bovenstaande is in de notitie getracht te omschrijven als ‘beperkte bewoning 

in het buitengebied’.  

 

  De 6 aspecten waarop zal worden getoetst onder 

punt 9 van de notitie zijn redelijk algemeen 

omschreven. Kunt u deze verder uitwerken door 

Voor de beoordeling op brandveiligheid en bouwtechniek zal het Bouwbesluit 

en de bouwverordening centraal staan. Daarnaast zal in het kader van 

brandveiligheid de Wet Veiligheidsregio’s van belang zijn. 



bijvoorbeeld aan te geven aan welke bestaande 

kaders/regels u zal refereren c.q. de situatie ad hoc 

zal beoordelen? 

Met betrekking tot de specifieke ruimtelijke situatie zullen het 

bestemmingsplan, de structuurvisie en de omgevingsnota een belangrijk 

kader vormen. Voor zover op basis van deze instrumenten niet voldoende de 

planologische (on)wenselijkheid van de illegale bewoningssituatie duidelijk 

wordt, dient ad hoc een nadere ruimtelijk-planologische afweging plaats te 

vinden. 

Het milieuaspect zal logischerwijs aan de betreffende milieuwet- en 

regelgeving worden getoetst. 

 

De duur van de illegale bewoning wordt, zoals gezegd, in relatie gebracht met 

het aldaar geldende overgangsrecht. 

Voor wat betreft de (sociale) achtergrond van de illegale bewoning kunnen 

geen concrete kaders/regels genoemd worden. Hiervoor zal maatwerk 

noodzakelijk zijn.  

 

  Wat worden de uitgangspunten mbt de (sociale) 

achtergrond van de illegale bewoning en de duur 

van de bewoning? Heeft onze gemeente hier al 

‘beleid’ voor? 

Zie het laatste deel van het antwoord op bovenstaande vraag.  

 

Tekstueel  Wat is de reden dat de leden van commissie 

worden getutoyeerd in de uitnodiging? 

Voor het beantwoorden van deze vraag verwijzen wij u naar de voorzitter van 

de raadscommissie, de heer P.C. de Waal.  

  


