
 

 

 
 
 

 
 
 

MOTIE 
 

Raadsvergadering van: 29 juni 2021 

  

Behorende bij agendapunt:  

  

Onderwerp:  Wensen en bedenkingen conceptversie 2 MRA 

Verstedelijkingsstrategie 

  

 

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen.  

  

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.   

  

Overweegt dat naast de grote behoefte aan extra woningen, aandacht voor leefbaarheid van de 

huidige inwoners en ook grote aandacht moet hebben: 

- Dat de het landschap in Noord-Holland Zuid en de huidige bouwdichtheid in bebouwd gebied 

niet verder onderdruk moet worden gezet. 

- Dit reden is om de mogelijkheden zoals in de Flevopolder en rond Almere, waar ruimte is voor 

meer dorpen en de infrastructuur lokaal ervoor gereed ligt, eerst te benutten.  

- Dat het aantrekkelijk moet worden gemaakt om van hier naar daar te gaan wonen. 

- Dit met een vaste oeververbinding die geografisch hoger ligt dan de nu besproken IJmeerbrug 

vanaf IJburg dient plaats te vinden 

- In de volgende versie op het hoogste niveau uitgangspunten dienen te worden opgenomen die 

visie weergeven op gevolgen van klimaatverandering, water als leidend principe omvatten en 

die daartoe volledig verplaatsbare en herbruikbare woningbouw omvat die voldoen aan de 

hoogste grondstof-hergebruikskwaliteiten.  

 

Spreekt uit: 

Dat versie 3 uitgangspunten dient te omvatten die op het hoogste niveau leidend zijn bij de bouw 

van zoveel nieuwe woningen en: 

1. Er daardoor geen of slechts beperkte verdere verdichting in stedelijke gebieden optreedt en 

minimaal waardevol openlandschap wordt opgeofferd in Noord-Holland Zuid 

2. Voor Beemster de woningbouw opgaven na het realiseren van de opgaven in het 4de kwadrant 

Middenbeemster en de in de 4 dorpsontwikkelingsvisie genoemde mogelijkheden van Noord-, 

West-, Midden- en Zuidoostbeemster, de grenzen van het bouwen zijn bereikt.  

3. Er in het openlandschap, behoudens transformaties in voormalige agrarische bouwwerken, 

geen woningbouw mogelijkheden zijn. 

4. Dat het landschap in Noord-Holland Zuid en de huidige bouwdichtheid in bebouwd gebied niet 

verder onderdruk moet worden gezet. 

5. Waar klimaatverandering en volledig hergebruik van de woningen, alsmede minimaal verlies 

van grondstoffen samen met water, als leidende principes zijn opgenomen. 

6. Locaties zoals in de Flevopolder voor grote groepen woningzoekenden uit Noord-Holland 

attractief worden door o.a. een passende oeververbinding tussen deze provincies. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Verzoekt het college  

De bovenstaande wensen en bedenkingen in te brengen bij het Projectteam 

Verstedelijkingsstrategie Rijk/MRA, naast en in aanvulling op de voorgestelde reactie van de 

deelregio Zaanstreek-Waterland. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

Fractie 

 

 

Beemster Polder Partij    

 


