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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 Ingekomen 

stuk nr. 1, 

raad 

In het plan wordt, tot verbazing, nergens melding gedaan van 

het Natura 2000 gebied Eilandspolder. 

Op blz. 12/ 13 2.1.2 N-2000 & PAS worden 18 projecten 

benoemd waaronder alle N-2000 gebieden in NH maar géén 

Eilandspolder.  

Ook bij uitwerking planfase geen Eilandspolder. 

Onder 4.2.6 op blz. 39 Overzicht subsidieregelingen geen 

projecten Eilandspolder. De doelstelling tav N-2000 vraagt 

wel degelijk activiteit in dit gebied de komende jaren. 

 

 

 

 

Ook het verzoek om te komen tot aanleg van een 

voetgangersbrug vanaf de (Beemster)Westdijk naar de 

Eilandspolder op de kop van Hobrederweg (nabij de loswal) 

zou in beeld moeten komen als “gesteld doel” (verzoek bij 

brief BPP juni 2014).  

Kortom de provincie lijkt de Eilandspolder te negeren of te 

vergeten. Kan hier duidelijk in worden verkregen? 

 

Wij hadden net als u, bij het bestuderen van het PMG, dit 

onderdeel over de Eilandspolder ook gemist. Er zijn door ons 

direct hierover vragen gesteld aan de provincie en kregen de 

volgende antwoorden ter verklaring: “Voor Eilandspolder zijn 

de PAS maatregelen al in 2012 gefinancierd- en inmiddels 

grotendeels ook uitgevoerd ( alleen de jaarlijkse extra 

beheermaatregelen worden uiteraard ook jaarlijks blijvend 

uitgevoerd tot 2018). Verder hoeven er in Eilandspolder 

geen acties te worden uitgevoerd die geld kosten, behalve 

onderzoek. Dat onderzoek gaat over heel Laag Holland en 

deze onderzoekskosten zijn (nog) niet in het PMG 

opgenomen.” 

 

Ook is de vraag aan de provincie gesteld, in het kader van 

het bevorderen van het toerisme en de bereikbaarheid van 

en naar de om ons heen liggende Natura 2000 (loopbrug 

over de Beemsterringvaart naar de Eilandspolder), of deze 

meegenomen kan worden in het PMG en als dit niet mogelijk 

is welke mogelijkheden hebben wij dan wel. Hierover zijn wij 

in ieder geval in contact met de provincie en wordt dit 

ambtelijk voorbereid ivm subsidies en verdere 

mogelijkheden. Over dit specifieke onderwerp zal u, zoals 

met u is afgesproken,  verder worden geïnformeerd. 

 

2 6 M.b.t. casus Scheringa / Fontaine Jisperweg 14 en 14a. 

Wat verhinderd het om agrarisch wonen mogelijk te maken 

op  Jisperweg 14? 

 

Bij vestiging van een nieuw, volwaardig agrarisch bedrijf op 

Jisperweg 14 verhindert niets agrarisch wonen. Gevolg 

hiervan zal zijn dat in dat geval het agrarisch bedrijf 

gevestigd op nr. 14a milieutechnisch ‘op slot’ wordt gezet.  



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

In de onderliggende casus wenst de heer Scheringa nr. 14 te 

gaan bewonen en gebruiken t.b.v. een elders gevestigd 

agrarisch bedrijf. Hiermee zou zomaar een 2
e
 bedrijfswoning 

en een 2
e
 bouwvlak t.b.v. het elders gevestigde bedrijf 

beschikbaar zijn. Dit is in strijd met het bestemmingsplan, 

omdat een koppeling ontbreekt tussen Jisperweg 14 en de 

locatie van het elders gevestigde bedrijf.  

 

Ook particuliere bewoning van nr. 14 is in strijd met 

bestemmingsplan. 

 

3 6 Wat zal de raad moeten besluiten om agrarisch wonen 

mogelijk te maken op Jisperweg 14? 

Zie het antwoord hierboven. Voor alle duidelijkheid. Er is in 

onderliggende casus naar alternatieven mogelijkheden 

gekeken, maar hierin is geen oplossing gevonden. Ook niet 

met een eerder voorgestelde mogelijkheid om het als 

plattelandswoning te gaan bestemmen en de twee partijen in 

gesprek te laten komen. 

 

4 7 Blz 4 van de bijlage vervolgonderzoek. Toekomstige 

bibliotheekwerk Beemster onderaan in als noot : Wat 

betekent de 400 euro bijdrage per gezin? (klopt dit bedrag 

voor de voorleesexpress). 

 

Dit is de vergoeding van de kosten om dit project per gezin 

te leveren. Het gaat om o.a. de begeleiding van taal, laag ge 

letterlijkheid etc. Het bedrag van 400 euro klopt.. 

5 - Hebben alle fracties de brief ontvangen van een burger ? 

(14/9 per mail aan B&W en raad) 

De griffier heeft vastgesteld, dat de betrokkene de brief 

(onderhands) niet aan alle raads- en commissieleden heeft 

gemaild. Hij heeft daarvoor alsnog zorggedragen. 

 

De brief is in behandeling bij het college.  

Gezien het feit, dat hiernaar wordt gevraagd zal u te zijner 

tijd in kennis worden gesteld van het antwoord op deze brief. 

 

 


