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Geacht college, 

Hierbij maken wij bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Mijzerweg la te Noordbeemster. 
Als bewoners van het naastliggende perceel hebben wij geen bezwaar tegen het ontwerp zoals 
het er nu ligt, maar we willen graag iets toevoegen. Er wordt rekening gehouden met flora en 
fauna, archeologie, historisch verantwoorde landschapsinrichting etc. , maar we missen het oog 
voor de bestaande historische gebouwen. Onze stolp is gebouwd in 1623, derhalve niet 
gefundeerd en zeker niet onderheid. 

In deze 400 jaar is er nimmer in de directe omgeving van onze woning gebouwd met hedendaagse 
bouwmethodes. Tijdens het opruimen van de resten van de afgebrande stolp op Mijzerweg la 
werd ook wel duidelijk dat de fundering van ons huis niet volgens de huidige normen is. De kraan 
die het puin in een daarvoor bestemde bak liet vallen veroorzaakte grote trillingen in onze woning 
waardoor alle muren en ramen trilden. Het heien van palen is echter van nog veel grotere impact 
op de ondergrond. 

We verzoeken de gemeente in het bestemmingsplan naast de regels voor broedende vogels, 
bijzondere planten en eventuele archeologische vondsten ook een voorbehoud op te nemen voor 
de bouwmethode van de nieuw op te richten stolp. In het bestemmingsplan wordt nu immers 
vastgelegd dat er gebouwd mag worden, punt. We zouden echter graag willen zien dat in het 
bestemmingsplan wordt opgenomen dat er op het bouwblok gebouwd mag worden, mits men 
gebruik maakt van technieken die de ondergrond niet doen trillen, zoals boren, teneinde schade 
aan bestaande oude gebouwen zo veel mogelijk te voorkomen. 

Met vriendelijke groet, 

Liesbeth de Vries 

Erna van der Lugt 
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