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Geacht College, 

LTO Noord heeft, namens de afdeling Land van Leeghwater, met interesse kennisgenomen van het ontwerp
bestemmingsplan 'Middenweg 22A 2014'. Het ontwerpbestemmingsplan geeft aanleiding tot de volgende 
zienswijze. 

2.6 Erfinrichting 
LTO Noord kan niet instemmen met de verplichting tot het graven van een achtersloot. Deze achtersloot is niet in 
de bestaande situatie aanwezig en daarom kan geen verplichting worden opgelegd om de bestaande situatie te 
herstellen. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is deze achtersloot ook niet noodzakelijk omdat deze achtersloot niet in 
de kopergravure is vastgelegd. Vanuit landschappelijk oogpunt heeft een achtersloot geen meerwaarde omdat 
deze vanaf de weg en vanuit het landschap niet zichtbaar zal zijn. 

Het aanleggen van een achtersloot is echter vanuit bedrijfseconomisch en bedrijfstechnisch oogpunt zeer 
ongewenst. Het beperkt de gebruiks- en uitbreidingsmogelijkheden van het erf en de achterliggende percelen 
onnodig. De bereikbaarheid van de achterliggende percelen vanaf het erf wordt door de achtersloot onnodig 
belemmerd. 

Door de toename van verharding is het noodzakelijk watercompensatie te graven. LTO Noord is van mening dat 
het aan de ondernemer moet worden overgelaten waar deze compensatie wordt gerealiseerd. Wanneer de 
ondernemer wel kiest vooreen achtersloot is dit een bewuste keuze van de betrokken ondernemer. Het mag niet 
zo zijn dat deze persoonlijke keuze leidend zal zijn voor vergelijkbare wijzigingsplannen van andere ondernemers/ 
initiatiefnemers in de gemeente Beemster. 

Artikel 4 Agrarisch - hulpbedrijf 
4.5 Afwijken van de gebruiksregels 
c. Aan de achterzijde van het beoogde erf dient een achtererfsloot gegraven te worden. 

LTO Noord kan niet instemmen met deze afwijking. LTO Noord verzoekt de gemeente Beemster deze regel 
te verwijderen. Zie onderbouwing 2.6 Erfinrichting. 
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Wij zijn graag bereid onze zienswijze mondeling toe te lichten. 

Algemeen voorzitter LTO Noord Algemeen secretaris LTO Noord 
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