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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 6 Natuuronderzoek woonkernen -> onze vragen (1 t/m 6) zijn 

een vervolg op onze technische vragen / schriftelijke 

beraadslaging bij agendapunt 8A van de raadsvergadering 

op 21 april 2020 

 

Natuuronderzoek woonkernen -> kunt u aangeven hoeveel 

aanvragen omgevingsvergunning er de afgelopen 3 jaar in 

het buitengebied zijn geweest/aangevraagd/ingediend. Dit 

om een inschatting te kunnen maken inzake terugverdien 

capaciteit / doorbelasting in leges / kostendekkendheid 

voor een natuuronderzoek van het buitengebied van 

Beemster. 

 

In de periode vanaf 1 januari 2017 tot en met 1 mei 2020 

zijn er in het buitengebied 254 aanvragen 

omgevingsvergunning ingediend. Hierbij wordt opgemerkt 

dat sommige wegen zoals de Jisperweg en Middenweg 

dorpskernen doorkruisen, waardoor er in de opgave ook 

een beperkt aantal aanvragen uit de dorpskernen kunnen 

zijn meegenomen. Het softwaresysteem waarin de 

aanvragen worden behandeld is niet zodanig ingericht dat 

er een onderscheid is te maken tussen aanvragen in de 

dorpskernen en aanvragen in het buitengebied. Dit is dan 

ook niet verder uitgesplitst. 

2 RC 6 Natuuronderzoek woonkernen -> als wij nu een 

natuuronderzoek zouden uitvoeren voor het buitengebied. 

Is die informatie dan voldoende om bij alle planologische 

procedures (lees: bestemmingsplanwijziging) de komende 

3 jaar dit onderdeel van de aanvraag te faciliteren. Of moet 

er alsnog aanvullende informatie door de aanvrager 

worden ingekocht? Dit vanwege wel/geen tijdwinst en 

kostenbesparing voor de aanvrager. 

 

Uw antwoord vorige keer: 

De aanvragen waarbij een bestemmingsplanwijziging nodig 

is hebben altijd aanvullend flora en fauna onderzoek nodig. 

Dit was de reden om het buitengebied niet mee te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

Onze vervolgvraag: dat aanvullende flora- en fauna 

onderzoek in het buitengebied; start dat op het nul-punt of 

kan men (deels) de Beemster gegevens van een mogelijk 

natuuronderzoek in het buitengebied gebruiken? Met 

andere woorden – wordt het aanvullende onderzoek voor 

deze aanvragers goedkoper/efficiënter als Beemster zelf 

de data van dit onderzoek openbaart. 

 

Echter, in het buitengebied worden ook dakkapellen en 

tuinhuisjes gebouwd. U lijkt er in uw beantwoording vanuit 

te gaan dat buiten de bebouwde kom alleen maar 

bestemmingsplan wijzigingen plaatsvinden?  

 

Uw antwoord vorige keer: 

Een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde 

plant- en diersoorten maakt hiervan automatisch onderdeel 

uit. Daarnaast is niet bekend wanneer de ontwikkelingen in 

het buitengebied plaatsvinden. 

 

Onze vervolg vragen: 

Weet u in de kernen dan wel wanneer er ontwikkelingen 

plaatsvinden? En waarom is het nodig dit te weten? 

Kunt u beide antwoorden uitleggen aub. 

 

Ja, er kan gebruik gemaakt worden van een mogelijk 

natuuronderzoek. Voor de aanvrager is onderzoek niet per 

se goedkoper: een onderzoek wordt vanaf de weg gedaan 

en kan -afhankelijk van de situatie- niet alles meenemen op 

een erf (omdat niet alles zichtbaar is). Een onderzoek zal 

wel efficiënter zijn omdat er al meer informatie aanwezig is. 

Dit is voor de gemeente ook gunstig: door natuuronderzoek 

wordt aanwezige flora en fauna in kaart gebracht. 

 

Het klopt dat er buiten de bebouwde kom ook dakkapellen 

e.d. worden aangevraagd. Een onderzoek zou ook hiervoor 

gebruikt kunnen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

Ook in de kernen is op voorhand niet bekend wanneer er 

ontwikkelingen zijn. Indien er ontwikkelingen in de planning 

komen kan er direct gebruik worden gemaakt van de Flora 

en Faunacheck. Soorten die door deze ontwikkeling in 

gevaar dreigen te komen kunnen door vroegtijdige kennis 

op tijd veilig gesteld worden. 

 

3 RC 6 Natuuronderzoek woonkernen -> Kunt u twee offertes 

aanvragen voor aanvullend onderzoek voor het 

buitengebied van Beemster. Wij verwachten dat dit 

ongeveer 100K Euro zal kosten bovenop de 40K Euro nu 

voor de 4 woonkernen. Kunt u aangeven of deze 

inschatting voor het buitengebied van een juiste orde van 

grootte is. 

Een offerte voor het buitengebied kan altijd worden 

aangevraagd. In een eerdere offerte kwamen de totale 

kosten op €100.000 voor de woonkernen en het 

buitengebied. Dit was op het prijspeil van het jaar 2017.  

De verwachting is dat de totale kosten (woonkernen 

inclusief buitengebied) rond dit bedrag liggen.  

In het kader van de informatie over de biodiversiteit vinden 
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Kunt u tevens aangeven wat de impact is op de betreffende 

leges in 2021 die kostendekkend moeten zijn als wij 

a. alleen natuuronderzoek doen voor de 4 woonkernen en 

b. als ook het buitengebied meegenomen en onderzocht 

wordt voor flora en fauna. 

 

we onderzoek in de buitengebieden zinvol. Voor individuele 

aanvragen is een dergelijk onderzoek niet altijd toereikend. 

Doordat het buitengebied hoofdzakelijk in eigendom is bij 

particulieren zal -vanwege de grootte van de terreinen- niet 

alles vanaf de openbare weg onderzocht kunnen worden. 

In de kernen is dit wel mogelijk. Dit betekent dat bij een 

totaal onderzoek (heel de Beemster) eventueel niet te 

onderzoeken delen vanaf de weg open blijven in de 

onderzoeksresultaten. Voor deze delen zal dan indien 

nodig, alsnog een aanvullend onderzoek nodig zijn. 

 

Het voorstel is dat wij de jaarlijkse kosten per jaar in de 

leges verrekenen. Jaarlijks komt dit neer op een derde van 

het totaalbedrag.  

a. Geringe invloed leges: € 40.000 verdelen over drie jaar, 

rond de € 13.300 per jaar. 

b. Grotere invloed op de leges € 100.000 verdelen over 

drie jaar, rond de € 33.300. 

In het kader van de harmonisatie moet dit onderwerp nog 

aan de orde komen. In Purmerend worden de kosten voor 

het onderzoek niet doorberekend in de leges, het is een 

service aan de inwoners. De informatie uit de onderzoeken 

wordt ook gebruikt bij werkzaamheden door de gemeente 

in de openbare ruimte. 

 

4 RC 6 Natuuronderzoek woonkernen -> In Purmerend wordt 

iedere 3 jaar wel gemeentebreed een natuuronderzoek 

uitgevoerd, maar daar is weinig buitengebied. Is het in het 

kader van harmonisatie niet wenselijk om Beemster ook 

gemeentebreed te laten inventariseren?  

 

Dat zou ideaal zijn als dat mogelijk is. Zoals bij punt 3 

aangegeven: Doordat het buitengebied hoofdzakelijk in 

eigendom is bij particulieren zal door de grootte van de 

terreinen niet alles vanaf de openbare weg onderzocht 

kunnen worden. In de kernen is dit wel mogelijk vanaf de 

openbare weg. 

 

5 RC 6 Natuuronderzoek woonkernen -> Ondanks (wederom) Zie punt 3 en 4. 
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uitstel van het verplichte omgevingsplan hebben wij voor 

de herziening bestemmingsplan buitengebied 2012 en voor 

de voortgang bij de werkgroep biodiversiteit een 

natuuronderzoek in het buitengebied nodig. Het is dan toch 

efficiënter en goedkoper om nu 1 offerte voor heel 

Beemster aan te vragen. 

 

6 RC 6 Is er een mogelijkheid voor subsidie/vergoeding/ 

tegemoetkoming in de kosten vanuit BIJ12 wanneer de 

gegevens van het flora- en faunaonderzoek worden 

aangeleverd bij de Nationale Databank Flora en Fauna? 

 

De gegevens van het onderzoek worden sowieso aan de 

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) opgegeven. 

De NDFF is een nationale databank waar gegevens van 

diverse partijen bijeen worden gebracht en gevalideerd. De 

NDFF financiert geen onderzoeken. 

 

7 RC 7 Brief college omgevingsvergunning Westdijk 40A -> in de 

Staatscourant wordt een toekomstige datum van ingang 

vermeld in plaats van “per heden”. 

a. Kunt u aangeven of de publicatie in de Staatscourant of 

de publicatie in Binnendijks leidend is. 

b. Waar is het fout gegaan in dit proces: in de aansturing 

of in de uitvoering -  in het kader van “leermoment” voor 

de betrokkenen en voor de ambtelijke samenwerking 

an sich. 

c. Wij betreuren deze gang van zaken. Hoe gaat u borgen 

dat deze omissie in de toekomst voorkomen wordt? 

 

a. Zoals voorgesteld en besloten door de raad: 

- trad het voorbereidingsbesluit in werking op de eerste 

dag na bekendmaking; 

- de bekendmaking van het voorbereidingsbesluit diende 

te geschieden door publicatie van de kennisgeving over 

het besluit in de Staatscourant en in de Binnendijks.   

Beide publicaties waren hierdoor noodzakelijk om het 

voorbereidingsbesluit in werking te laten treden. Er is 

geen publicatie leidend ten opzichte van de ander.  

b. Er is geen sprake van een fout of onjuiste toepassing 

van termijnen tijdens het proces van dit dossier.   

c. Zie antwoord op vraag 7b. 

 

8 Raad, Ingek 

stuk 8 

LEDs make a difference.  

1. Heeft Beemster zich aangemeld voor de heropening 

van de RRE regeling (Regeling Reductie 

Energiegebruik)?  

2. Gaat Beemster gebruik maken van de opnieuw 

beschikbaar gestelde gelden van RRE? 

3. Wat betekent dit voor onze inwoners, indien Beemster 

1. Gemeenten konden tot en met 14 november 2019 

maximaal één aanvraag per gemeente indienen. Dat is 

gebeurd. 

2. Ja 

3. Inwoners van koopwoningen krijgen een brief waarin 

wordt aangegeven dat men een teruggave kan krijgen 

van 70 euro op gemaakte kosten voor 
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(en Purmerend) in aanmerking komen voor deze 

heropende regeling? 

4. Heeft het college interesse in aansluiten bij de 

duurzaamheid bewustwordingscampagne “besparen 

met LEDDY” of een ander vergelijkbaar initiatief?  

5. Indien ja, welke en kan dit dan samen met het college 

van Purmerend worden opgepakt? 

 

bespaarmaatregelen op het gebied van duurzaamheid 

in de woning. 

4. Dit geldt ook voor de aanschaf van led-verlichting. Er 

wordt door tal van (o.a. commerciële)  partijen op 

aangehaakt. De gemeente laat het aan de inwoners 

over waar zij voor kiezen.  

5. De actie ligt op dit moment nog stil vanwege de 

Coronacrisis. Het is niet het goede moment om een 

oproep te doen om winkels te bezoeken of adviseurs 

thuis uit te nodigen. De looptijd van de actie is daarom 

uitgebreid tot 31 maart 2021. 

 

 


