
        Aan het college en gemeenteraad van Beemster.      

 

 

Onderwerp: Verzoek tot agendering PMG 

Datum: 30-01-2017.  

 

Geacht college en gemeenteraad van Beemster, 

 

Fractie BPP heeft verzocht om in de raadscommissie van 07-02-17 te agenderen de 

ingekomen brief aan de raad en van de provincie inzake het PMG (Provinciaal 

Meerjarenprogramma Groen) 2017-2021. 

Eerder heeft de BPP een bijdrage geleverd aan de Zienswijze zoals door gemeente Beemster 

ingediend. 

Gelezen de Nota van Beantwoording van de provincie waar wij ons op hoofdlijnen wel in 

kunnen vinden, toch aandacht voor enkele aspecten die van belang zijn voor ons gebied. 

 

De vraag; “Dat de instandhouding van bestaande natuur en ontwikkeling van nieuwe natuur  

geen negatieve invloed mag veroorzaken op bestaande en nieuwe ontwikkeling binnen de 

gem. Beemster” is beantwoord dat de provincie altijd zoekt naar een “balans tussen 

verschillende belangen” Dit binnen de wettelijke kaders en waar mogelijk ruimte wordt 

geboden aan bestaande en nieuwe ontwikkelingen. 

Verder wordt gesteld dat er geen verband is tussen de zeer beperkte uitbreiding van 

habitattypen in N-2000 gebieden en de instandhoudingsverplichting van Beemster als 

Werelderfgoed. 

 

Regelmatig kunnen we lezen dat bij vergunningverlening van de Natuur Beschermingswet 

(NB) aanvullende voorwaarden worden gesteld  die van invloed zijn op omgevingsvergunning 

verlening bij inrichtingswerkzaamheden / bouwactiviteiten. 

Eerder heeft BPP daar al vragen over gesteld maar beantwoording is nog altijd uitgebleven. 

Overleg met verantwoordelijken bij de provincie heeft kennelijk niets opgeleverd. 

 

Ook van invloed is habitat bescherming vanuit de N-2000 gebieden Zwanenwater en 

Pettemerduinen, NH duinreservaat en Schoorlseduinen, dit valt moeilijk te combineren met de 

afstand tot deze gebieden. 

Wat betreft het N-2000 gebied de Eilandspolder: hier is na gedegen overleg een PAS 

constructie tot stand gekomen waar de gevolgen voor Beemster hanteerbaar zijn maar wel 

invloed hebben op de bedrijfsvoering voor Beemster bedrijven. Dit vraagt nog altijd aandacht. 

Verder zijn wij van mening dat (gedane) investeringen binnen het PMG voor dit gebied op 

termijn teniet worden gedaan. 

Het is een illusie dat dit veen op klei-gebied in de verdere toekomst behouden kan blijven. 

 

BPP verzoekt de raad en het college van Beemster dan ook om continue aandacht te hebben 

voor aanpassing/wijzigingen in (natuur) beleid waar het PMG ook onderdeel van uitmaakt. 

 

Fractie BPP 


