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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 5 De bijgevoegde stukken zijn enigszins gedateerd. 

Het advies van het kwaliteitsteam stamt uit 2014 en de 

nota perspectief voor zon heeft een looptijd van 2016-2020. 

Beide stukken missen een motivatie over hernieuwde 

kansen wanneer een agrarische functie verloren gaat en 

nieuwe agrarische invulling niet mogelijk is.  

 

De beleidsnota Zonnepanelen in de Beemster gaat niet in 

op de kansen die ontstaan als een duurzame 

bedrijfsvoering niet meer mogelijk is, terwijl het wereld 

erfgoed op de langere termijn kan worden versterkt als 

voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden geruimd 

voor zon.  

 

- Ziet u in het kader van VAB, zon op erf als reële kans 

voor het versterken van het werelderfgoed op de langere 

termijn? 

 

Wij beschouwen dit als een politieke vraag. 

2 RC 5 Zon op Erf is een mogelijkheid om leegstand tegen te gaan 

en vrijkomende boerenerven te benutten voor de 

opwekking van zonne-energie. De schuren worden 

gesloopt, eventueel asbest gesaneerd en na 25 jaar (einde 

looptijd) worden de zonnepanelen geruimd  en de gronden 

omgezet naar ‘agrarisch’. 

 

- Het provinciaalbeleid lijkt zich niet te verzetten tegen 

bovenstaande stelling. Ziet u mogelijkheden voor inpassing 

in het gemeentelijk beleid? 

Hiervoor biedt de voorliggende beleidsnota geen kader.  

Dit zou nader onderzocht moeten worden. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

  

3 RC 5 De dalende trend van het aantal land- en 

tuinbouwbedrijven in de provincie Noord-Holland zal blijven 

doorgaan en verwacht wordt dat tussen 2015 en 2030 

ongeveer 1.300 agrarische bedrijven hun activiteiten zullen 

staken. Dit is 38% van het huidige aantal bedrijven. 

 

‘Zon’ voor gebouwen kan een financiële prikkel zijn voor 

stoppende ondernemers om de agrarische gebouwen te 

verwijderen. 

Een niet agrarische Invulling van voormalige 

bedrijfsgebouwen kan mogelijk leiden tot conflicterende 

belangen tussen de  agrariër en de nieuwe functie. 

 

Bent u mede van mening dat bovenstaande ook geldt voor 

de gemeente Beemster, hierdoor gebouwen vrijkomen 

waar geen goede invulling voor gevonden kan worden en 

dat het een afbreuk doet aan de kwaliteit van het 

buitengebied? 

 

Wij beschouwen dit als een politieke vraag. 

  

Zowel vrijkomende agrarische bebouwing als zonne-

energie zullen geadresseerd worden binnen het kader van 

het omgevingsplan landelijk gebied. 

4 RC 5 In principe gold voor asbestdaken: asbest er af, zon erop. 

Ziet u het als uitvoerbaar, dan wel een kans om na sloop 

van het dak ook de sloop van de vier muren ipv het behoud 

van het gebouw met een nieuw dak met zonnepanelen? 

 

Wij beschouwen dit als een politieke vraag. 

 


