Aan
Van
Datum
Onderwerp

Datum
Status
Plaats
Tijdstip
Voorzitter

:
:
:
:

De raads-, commissie- en collegeleden Beemster, leden projectteam
De griffier
6 mei 2021 24 mei 2021
Themabijeenkomst voorontwerp partiële herziening
bestemmingsplan Buitengebied 2021

: dinsdag 25 mei 2021
: openbaar
: (digitaal) 1
: 20.30 – 22.30 uur (met spreektijd 2)
: M.L. van Boven

In de commissie van 18 mei a.s. is het voorontwerp van de partiele
herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012 ter meningsvorming geagendeerd.
Gezien het onderwerp en de spreektijd in de commissie hebben fracties, op initiatief van de
fractie BPP, de wens geuit voor een extra bijeenkomst om zo uitgebreider op het onderwerp
in te kunnen gaan. De behandeling in de commissie zal dan op hoofdlijnen zijn met het
benoemen en kort toelichten van aandachtspunten, waarop dieper wordt ingegaan tijdens
de extra bijeenkomst.
Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Verdieping van de hoofdlijnen die door de fracties zijn benoemd in de
commissievergadering van 18 mei 2021. Rondje langs de fracties en reflectie.
Op grond van hetgeen is benoemd tijdens de behandeling in de raadscommissie van 18
mei 2021 en naar voren is gekomen in inspraakreacties, de vragenuren en de
gesprekken met de fracties.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
1

Toepassen binnenplanse afwijkingsbevoegdheid met keukentafelgesprek
Stikstofregel
Molenbiotoop
Beeld van ongelijkheid agrariërs t.o.v. andere gebruikers van het buitengebied
Oppervlakte bijgebouwen bij wonen
Bijgebouwen bij een plattelandswoning

De bijeenkomst is openbaar en in verband met het coronavirus digitaal (via MS Teams).
De bijeenkomst is bedoeld voor de raads-, commissie- en collegeleden en leden van het projectteam.
Anderen kunnen de bijeenkomst volgen via de livestream. De bijeenkomst wordt opgenomen en kan
worden teruggekeken.
2 Voor de bijeenkomst is 2 uur uitgetrokken. Er wordt spreektijd gehanteerd. Dit is 17 minuten per
fractie. Voor het projectteam / het college is totaal 35 minuten beschikbaar.

g. Afwijkingsbevoegdheid afstand tot sloten
h. Geen regeling meer voor vrijkomende agrarische bebouwing
i. Kleine windmolens
Overige bespreekpunten van de fracties.
3. Sluiting

