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Middenbeemster, 28 tebruari 2017

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor om in te stemmen met bijgaand
raadsvoorstel.

r en weth ers van Beemster.

UctnDy'
A. M van Beek P. van Duivenvoorde

secretarisburgemeester

Samenvatting voorstel:
ln de Wet natuurbescherming zijn regels opgenomen ter bescherming van de in het wild

levende planten en dieren. Bij nieuwe ontwikkelingen (onder andere; bouwen en slopen en

onderhoud van gebouwen) en bestendig beheer (onder andere; onderhoud bermen) dient
rekening te worden gehouden met de in het wild voorkomende beschermde plant- en

diersoorten. Bij dergelijke initiatieven moet onderzocht worden of er handelingen worden
verricht die gevolgen kunnen hebben voor beschermde plant- en diersoorten. Veelal betreft het
hier afzonderlijke onderzoeken gericht op het desbetreffende initiatief. Er is in de Beemster niet
eerder een gebiedsomvattend natuuronderzoek onderzoek gedaan naar de in het wild

voorkomende (beschermde) plant- en diersoorten. Een dergelijk ondezoek levert zowel voor
een initiatiefnemer als de gemeente veel voordelen op. Ook wordt door het laten uitvoeren van

een natuuronderzoek voldaan aan wettelijke verplichtingen (volledigheidstoets bij aanvragen
omgevingsvergunning en informatieplicht).

Beemster heeft een aantal woonkernen en een groot buitengebied. Het uitvoeren van een

natuuronderzoek voor zowel de woonkernen als het buitengebied is erg kostbaar. ln de
woonkernen vindt het overgrote deel van de ruimtelijke ingrepen plaats en valt het meest te
onderzoeken. Het onderzoek heeft hier de grootste meerwaarde. Voorgesteld wordt om alleen
in de woonkernen Zuidoostbeemster, Middenbeemster, Westbeemster en de Noordbeemster
een natuuronderzoek te laten uitvoeren en (vanwege de te realiseren kostenbesparing) aan te
sluiten bij het onderzoek dat in 2017 door bureau Regelink voor de gemeente Purmerend
wordt uitgevoerd.
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besluit:
In te stemmen met het laten uitvoeren van een natuurondezoek voor de woonkernen
van de Zuidoostbeemster, Middenbeemster, Westbeemster en de Noordbeemster door
bureau Regelink en hierbij aan te sluiten bij het onderzoek dat in 2017 voor de gemeente
Purmerend wordt verricht.
Voor de uitvoering van dit onderzoek in 2017, een bedrag van € 38.000 beschikbaar te
stellen ten laste van de algemene reserve.
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