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Commissie:

09 juni 2020 Portefeuillehouder: A. Zeeman

23 juni 2020 Gemeenteraad: 23 iuni 2020

Samenvatting:
Naar aanleiding van de bespreking van het raadsvoorstel 'Natuurondezoeken woonkernen

Beemster' (reg.nr. 1510514) in de gemeenteraad van 12 mei 2020, heeft de gemeenteraad het

verzoek gedaan aan het college om een prijsopgave van een natuuronderzoek in de gehele

Beemster op te vragen bij het bureau dat de natuuronderzoeken uit gaat voeren. Daarnaast is

de motie 'Natuuronderzoek voor de hele Beemster'door de WD met meerderheid van

stemmen aangenomen.
Om te voldoen aan de vraag van de gemeenteraad is er een additionele offerte opgevraagd

waarin de meerprijs en totaalkosten van uitbreiding van het natuuronderzoek worden

uiteengezet. Het betreft een offerte om het natuuronderzoek uit te laten voeren in de gehele

Beemster, bestaande uit zowel de woonkernen als het buitengebied.

Door een natuuronderzoek uit te voeren in de gehele Beemster krijgt de gemeente een zo

volledig mogelijk beeld van aanwezige flora en fauna. Deze informatie kan worden gebruikt bij

aanvragen en toetsing van omgevingsvergunningen. Daarmee loopt gemeente Beemster gelijk

met de gemeente Purmerend, waar ook de hele gemeente wordt onderzocht. Tenslotte

betekent een natuuronderzoek in de hele gemeente dat zowel inwoners van de woonkernen

als de buitengebieden van Beemster gelijke toegang hebben tot informatie over aanwezige

flora en fauna. Voorgesteld wordt om het natuuronderzoek uit de voeren in de gehele

Beemster, zowel de woonkernen als het buitengebied. Daarnaast wordt voorgesteld

bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Onderwerp:
Natuuronderzoek gehele Beemster: woonkernen en buitengebied
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Middenbeemster, 9 juni 2020

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:

Naar aanleiding van de bespreking van het raadsvoorstel 'Natuuronderzoeken woonkernen
Beemster' (reg.nr. 1510514) in de gemeenteraad van 12 mei 2020, heeft de gemeenteraad
het verzoek gedaan aan het college om een prijsopgave van een natuuronderzoek in de
gehele Beemster op te vragen bij het bureau dat de natuuronderzoeken uit gaat voeren.
Daarnaast is de motie 'Natuuronderzoek voor de hele Beemster' door de WD met
meerderheid van stemmen aangenomen.

ln Beemster zijn een aantal woonkernen en er is een groot buitengebied. Met de resultaten van
een natuuronderzoek wordt inzichtelijk waar binnen de gemeente beschermde plant- en
diersoorten voorkomen. Een initiatiefnemer kan van deze gegevens gebruik maken bij een
aanvraag omgevingsveçunning. De gemeente kan met de gegevens beter beoordelen of een
aanvraag voor bovengenoemde aspecten volledig is ingevuld (volledigheidstoets). Tenslotte
kan informatie over aanwezige plant- en diersoorten ook worden gebruikt bijwerkzaamheden
door de gemeente.

Naast de vraag om een prijsopgave van natuuronderzoek in de hele Beemster, is er
gevraagd of het mogelijk is om het natuuronderzoek uit te voeren vanaf de erven in het
buitengebied. Het ondezoeksbureau heeft aangegeven dat onderzoek op private terreinen of
terreinen in bezit bij andere eigenaren dan de gemeente Beemster niet haalbaar is en te
weinig oplevert in verhouding tot de meerkosten. ln de praktijk is een dergelijk ondezoek niet
uitvoerbaar, omdat dit zou betekenen dat er voor elk erf apart toestemming moet worden
verkregen om het erf te mogen betreden. Praktisch zou het ook betekenen dat tussen maart
tot en met september omheiningen open moeten blijven voor de onderzoekers. De ervaring
leert dat hier (te weinig) toestemming voor zal worden gegeven. Daarbij is een uitbreiding van
het onderzoek zeer tijdrovend ten opzichte van onderzoek vanaf de openbare weg.
Het merendeel van de ingrepen die op erven voorkomen, zijn aan de kant van de openbare
weg waar meestal de bebouwing gelegen is. De percelen achter de bebouwing en het groen
bestaan voornamelijk uit weiden of landbouwgronden. Doordat het gebruik van deze gronden
weinig tot niet zal veranderen (door een ruimtelijke ingreep), krijgen de soorten die hier
voorkomen niet snel met verstoring te maken. Mocht het gebruik drastisch veranderen dan is
een aanvullend onderzoek mogelijk nuttig.

lndien de plaats van een ingreep niet in het onderzoek is meegenomen omdat het niet
zichtbaar is vanaf de weg, dan wordt dit in de Flora en faunacheck aangegeven. Een
aanvrager omgevingsvergunning zal in dat geval op eigen kosten dit deel moeten laten
onderzoeken, wanneer de inschatting wordt gemaakt dat hier beschermde soorten kunnen
voorkomen.
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Een onderzoek in de buitengebiedén vanaf de openbare weg zal voldoende volledig zijn

De meeste bebouwing en het omliggende groen kan onderzocht worden.

Om te voldoen aan de vraag van de gemeenteraad is er een additionele offerte opgevraagd
(bijlage) waarin de meerprijs en totaalkosten van uitbreiding van het natuuronderzoek worden
uiteengezet. Het betreft een offerte om het natuuronderzoek uit te laten voeren in de gehele

Beemster, bestaande uit zowel de woonkernen als het buitengebied. Het onderzoek wordt
gedaan vanaf de openbare weg, conform de werkwijze die in Purmerend wordt toegepast.

De totale kosten van het natuuronderzoek in de woonkernen plus het buitengebied bedragen
€1 10.000,- exclusief BTW. Dit betekent een meerprijs van €70.000,- ten opzichte van
natuuronderzoek in alleen de woonkernen. De uitgangspunten die hierbijworden
aangehouden zijn:
. Het onderzoek vindt plaats vanaf de openbare weg.
. Een deel van het onderzoek vindt plaats in 2020, het overige deel in 2021. Dit vanwege

de soortafhankelijke onderzoeksperiode.

Oplossingsrichtingen :

Door te kiezen voor natuuronderzoek in de gehele Beemster, wordt er een zo compleet
mogelijk beeld geschetst van de aanwezige flora en fauna. Bewoners van Beemster in zowel

de woonkernen als de buitengebieden worden tevens evenredig tegemoet gekomen door de
gemeente qua informatievoorziening en service.

Meetbare doelstel li ngen :

Na een inventarisatie van beschermde plant- en diersoorten zijn deze gegevens voor
burgers, bedrijven en behandelend ambtenaren van de gemeente raadpleegbaar. De
gemeente kan met een natuuronderzoek voldoen aan haar informatieplicht naar burgers en

bedrijven. Daarnaast kan de gemeente aanvragen omgevingsvergunning beter beoordelen

op volledigheid. Doordat natuurondezoeken tijd kosten kan dit een project aanzienlijk
vertragen. ln het gemeentebrede ondezoek wordt alles onderzocht wat vanaf de openbare
weg te onderzoeken is.

Fi nanciële consequenties/risico's :

Bureau Regelink gaat in 2020 voor de gemeente Purmerend een gemeentebreed

natuuronderzoek uitvoeren. lndien de inventarisatie in de gehele Beemster tegelijkertijd met
Purmerend wordt uitgevoerd, dan bedragen de totale kosten voor de gemeente Beemster
€1 10.000,- exclusief BTW. Dit betekent een meerprijs van €70.000,- voor onderzoek in het
buitengebied, boven op het door de raad reeds goedgekeurde bedrag van €40.000,- voor

onderzoek in de woonkernen.

Een natuuronderzoek heeft ten behoeve van ruimtelijke ingrepen een geldigheidsduur van

drie jaar.
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Hierna zijn de gegevens (juridisch) niet meer actueel en kunnen aanvragen
omgevingsvergunning niet meer adequaat getoetst worden op het aspect natuurbescherming
Om bij ruimtelijke ingrepen te voldoen aan de wettelijke actualisatieplicht dient de gemeente
na drie jaar opnieuw een onderzoek te laten uitvoeren.

Communicatie:

De resultaten van het natuuronderzoek zijn via de online applicatie van de Flora- en
Faunacheck voor bewoners, bedrijven en medewerkers van de gemeente raadpleegbaar

Relatie met fusie:
ln Purmerend is dit onderzoek ook in gang is gezet. Eenduidige werkwijze in beide
gemeentes ligt nu al voor de hand en bevordert de overeenstemming in werkzaamheden in

een vroeg stadium.

Monitoring/evaluatie:

N.v.t.

Voorstel:

De raad wordt voorgesteld om:
1. ln te stemmen met het laten uitvoeren van een natuuronderzoek in de gehele Beemster.
2. Een bedrag van €70.000,- extra eenmalig ter beschikking te stellen ten behoeve van het

natuuronderzoek202Q in het buitengebied van Beemster. Dit komt bij de eerder
vastgestelde €40.000,- voor het natuuronderzoek in de woonkernen, en betekent een
totale post van €110.000,- exclusief BTW.

3. De extra eenmalige kosten te dekken uit de algemene reserve.
4. De dekking voor de structurele jaarlijkse kosten voor natuuronderzoek te betrekken bij de

bespreking van de begroting 2021 e.v. Dit is gebaseerd op natuuronderzoek van het
totale grondgebied Beemster voor een bedrag van €1 10.000,- exclusief BTW.

5. De voor punt 2 noodzakelijke begrotingswijziging van €70.000,- vast te stellen.

bu eester en wethouders van Beemster,

.C. Heerschop C. Welage
secretaris

Bijlagen:
- Raadsbesluit
- Offerte
- Begrotingswijziging

burgemeester
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 2020,

BESLUIT

1. ln te stemmen met het laten uitvoeren van een natuuronderzoek in de gehele Beemster

2. Een bedrag van €70.000,- extra eenmalig ter beschikking te stellen ten behoeve van het

natuuronderzoek 2020 in het buitengebied van Beemster.
Dit komt bij de eerder vastgestelde €40.000,- voor het natuuronderzoek in de

woonkernen, en betekent een totale post van €1 10.000,- exclusief BTW.

3. De extra eenmalige kosten te dekken uit de algemene reserve.

4. De dekking voor de structurele jaarlijkse kosten voor natuuronderzoek te betrekken bij de

bespreking van de begroting 2021 e.v. Dit is gebaseerd op natuuronderzoek van het

totale grondgebied Beemster voor een bedrag van €1 10.000,- exclusief BTW.

5. De voor punt 2 noodzakelijke begrotingswijziging van €70.000,- vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d.23 juni2020

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier


