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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 5 Voorziet de beleidsnota Zonnepanelen in Beemster ook bij 

bedrijfsvoering op meerdere locaties? 

 

Als het om de bedrijfsvoering van één bedrijf gaat, is dat 

mogelijk. 

2 RC 5 Voorziet de beleidsnota Zonnepanelen in Beemster ook op 

de postcoderoos? 

 

Nee, het faciliteert alleen zonne-energie voor het 

betreffende agrarische bedrijf. 

3 RC 5 Hoe voorziet de beleidsnota Zonnepanelen in Beemster bij 

niet op daken, wel op het achtererf? Bij bijvoorbeeld  

particulieren in het buitengebied.  

 

De beleidsnota gaat alleen over de plaatsing van 

zonnepanelen bij agrarische bedrijven. Buiten de nota om 

kunnen bijv. particulieren op hun achtererf binnen de 

bestemming Wonen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

realiseren. Zonnepanelen op de grond zijn bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde. 

 

4 RC 5 Blz 5 laatste alinea spreekt u over “Gecombineerde 

landbouw”. Moet dit niet “grootschalige landbouw” moeten 

zijn? (gewijzigde structuurvisie). 

 

Voorheen viel Beemster onder zgn. gecombineerde 

landbouw, maar in de huidige PRV wordt inderdaad geen 

onderscheid meer gemaakt tussen gecombineerde en 

grootschalige landbouw. Dit doet niet af aan de strekking 

van het betreffende deel van de toelichting dat benoemt dat 

maximaal 2 hectare uitgangspunt kan zijn. 

 

5 RC 6 U heeft in dit voorstel de kretologie Wereld Erfgoed 

weggelaten. Bent u het met ons eens dat deze kretologie 

misleidend is en kunt u aangeven hoe dit in het eerdere 

voorstel terecht is gekomen?  

 

De gehele zin van ‘’dit waarborgt het eenduidige beeld’’ tot 

en met ‘’zo min mogelijk zichtbaar mogen zijn’’ onder het 

kopje inleiding en probleemstelling, tweede alinea van het 

oude voorstel is uit het nieuwe voorstel verwijderd. Dit 

vanwege het feit dat gedurende de wintermaanden het 

eenduidige aanzicht niet gegarandeerd kan worden. 

Tijdens de zomermaanden daarentegen zal de resterende 

groenstrook het eenduidige beeld waarborgen. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

6 RC 7 Waterlopen-> verbreding van de kopergravuresloten in het 

bestemmingsplan  De Keyser fase 2. Verschil in 

benadering buitengebied in deze. Hoe moeten we dit zien? 

 

Er is in het plan een onderscheid gemaakt tussen de 

hoofdlijnen, gebaseerd op de kavelsloten uit 

de kopergravure, en de sublijnen, gebaseerd op de later 

gegraven subsloten.  

Ten behoeve van de noodzakelijke waterberging in het 

gebied en de eisen die het waterschap stelt aan taluds en 

slootprofielen worden de hoofdsloten verbreed naar 8 

meter en krijgen de subsloten een breedte van 6 meter.  

 

7 RC 7 Peilvlak achterste deel fase 2 nu -5NAP. Blijft dit 

gehandhaafd in het direct bemalen gebied?  

 

Er worden geen aanpassingen gedaan aan de waterpeilen. 

8 RC 7 Hoe worden de agrarische vlakken aan de randen zuidzijde 

ontsloten? 

 

De agrarische vlakken worden op dezelfde wijze ontsloten 

als in fase 1 van De Keyser, dus via een nog te realiseren 

weg aan de zuidzijde van de nieuwe woonwijk. 

 

9 RC 7 Hoe verhoud deze bestemmingsplanwijziging zich tot 

wensen die voortkomen uit het dorpsontwikkelingsplan 

Middenbeemster? 

 

In het bestemmingsplan (art. 7.4 van de regels) is naast het 

realiseren van woningbouw ook rekening gehouden met de 

mogelijkheid voor het realiseren van een andere invulling 

dan wonen, in de vorm van maatschappelijke 

voorzieningen, indien hieraan vanuit de 

dorpsontwikkelingsvisie behoefte blijkt.  

 

10 RC 8 Blz 5. Verslag vergadering ARO 7-11-2018, parkeerkoffers 

oostzijde: Zouden onderdeel uitmaken van de 

proefverkaveling maar komen er in werkelijkheid niet. Hoe 

wordt het parkeren nu dan opgelost?  

 

De proefverkaveling is puur indicatief. De definitieve 

verkavelingen worden in de projectgroep en met De 

Beemster Compagnie en welstand besproken. Hoe het 

parkeren precies wordt opgelost wordt bepaald bij de 

verdere uitwerking. In de regels van het bestemmingsplan 

is een parkeernorm opgenomen waaraan moet worden 

voldaan bij de daadwerkelijke ontwikkeling van de 

woningen. 

 

 


