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Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland
de heer A.Th.H. van Dijk,
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Haarlem, 13 juli 2020
Onderwerp: Schriftelijke vragen over de (on)wenselijkheid van de uitleglocatie Zuidoostbeemster II (ZOBII)
Geachte heer van Dijk,
Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van NoordHolland stellen wij namens de fractie van D66 de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland.

Inleiding

Op 2 juni jl. is de Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster 2020-2040 door de gemeenteraad van de
Beemster vastgesteld. Deze visie geeft de ontwikkelrichtingen voor Zuidoostbeemster weer die tot 2040
noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn. Vanaf zomer 2019 dachten inwoners, ondernemers en andere
belanghebbenden mee over de toekomst van hun dorp, maar belangrijke samenwerkingspartners zoals de
Provincie en het Waterschap zijn niet vooraf geconsulteerd voor het concept (gezien hun inspraakreacties). Het
College van de Beemster heeft de gemeenteraad gevraagd snel een besluit te nemen. Dit heeft de raad daarop
onder tijdsdruk gedaan. De gemeente is eigenaar van een deel van een plangebied. In 2005 zijn in dit
zoekgebied voor de streekplanuitwerking Waterlands Wonen voor een hoge grondprijs percelen aangekocht.
ZOBII is het roze vlak in de onderstaande kaart met het cijfer 4. Hier zijn 690 woningen gepland bovenop de
450 woningen die nu al gebouwd worden in de bruine vlakken 1 en 2, De Nieuwe Tuinderij Oost en West.
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De gemeenteraad ging akkoord met de visie op 2 juni, maar heeft met het aannemen van enkele
amendementen besloten de visie op een aantal punten aan passen, onder andere:
 Er mag geen extra verkeersverbinding komen vanuit de polder naar Purmerend. Dat betekent ook dat
er geen onderzoek komt naar de mogelijkheid van een brug bij de Oostdijk over de Ringvaart.
 In het onderzoek naar verkeersoplossingen voor Zuidoostbeemster wordt een mogelijke
dorpsontsluitingsweg ten oosten van het talud van de A7 opgenomen.
 De maximale hoogte van bouwen blijft 2-laags met kap: dit geldt ook voor nieuw te bouwen
huisvesting van voorzieningen.
 De nieuw te bouwen woningen in Zuidoostbeemster II krijgen een lagere dichtheid dan in het
bestaande dorp en de Nieuwe Tuinderij.
 Het belang van de kernkwaliteiten van de Werelderfgoederen in de toekomstige ontwikkeling van
Zuidoostbeemster wordt in de visie extra benadrukt. Hierbij gaat het met name om “de Ringdijk en
Ringvaart met hun continuïteit en eenheid in vormgeving, de openheid en de Kopergravure sloten”.
De besluitenlijst met de amendementen is hier te downloaden. Zie samenvatting als bijlage aan het einde van
dit document.
De Statenfractie van D66 heeft hier vragen over vanuit twee gezichtspunten:
enerzijds vanuit zorg om behoud van werelderfgoed en anderzijds vanuit zorg over het bouwen buiten
bestaand stedelijk gebied en de haalbaarheid van geregistreerde zgn. zachte woningbouwplancapaciteit.

I.

UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster

De gemeente Beemster en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zijn de siteholders van
het UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster; de Provincie Noord-Holland is siteholder van de
Stelling van Amsterdam.
Zuidoostbeemster valt zowel onder het werelderfgoed van de Beemster Polder als onder de Stelling van
Amsterdam:

De bescherming van de Nederlandse gebieden die zijn opgenomen op de UNESCO-lijst van Werelderfgoed is
op verschillende manieren gewaarborgd. Ieder erfgoed heeft een siteholder waarmee afspraken gemaakt zijn
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over de instandhouding. Verder worden de gebieden planologisch beschermd, waarbij ontwikkelingen in deze
gebieden mogelijk zijn mits de kernkwaliteiten niet worden aangetast. De provincies werken dit uit in hun
verordeningen. Mede gezien het nationale belang van deze werelderfgoederen is daarnaast de Raad voor
Cultureel Erfgoed van het Ministerie van OCW doorgaans betrokken voor advies over grotere ruimtelijke
ontwikkelingen die de uitzonderlijke universele waarde van het werelderfgoed raken.
Met de Monitor Infrastructuur en Ruimte van het Planbureau voor de Leefomgeving wordt onder andere het
verloop van de openheid als één van de belangrijke kernkwaliteiten van de vier Nederlandse
werelderfgoedgebieden in beeld gebracht. Ook de status van de Beemster wordt hierbij periodiek in kaart
gebracht. Dit zal naar verwachting ook bij de toekomstige Monitor Leefomgeving, gerelateerd aan de
aanstaande Nationale Omgevingsvisie (‘NOVI’) het geval blijven.
1. Vraag over openheid van het landschap en de landschappelijke kwaliteit
De openheid van het landschap is zowel voor erfgoed Beemster als voor de Stelling van Amsterdam een
karakteristieke eigenschap. Met de openheid van de Beemster is het in de Zuidoosthoek het slechtst gesteld.
De momenteel aanwezige bouwwerken zijn soms in matige staat, maar verhouden zich sowieso slecht tot de
landschappelijke kwaliteit die bij het werelderfgoed mag worden verwacht.
Is het college het met D66 eens, dat de Provincie als siteholder van het werelderfgoed in plaats van meer
bebouwing en infrastructuur juist in dit gebied meer openheid en landschappelijke kwaliteit nastreeft? Hoe is
het in de provinciale regelgeving verankerd dat deze openheid er blijft? Welke activiteiten zou de provincie
(vanuit een regionale regierol) kunnen nemen om de gemeente te helpen bij het bereiken van meer openheid
en het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit? Zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van zware bedrijven
die met groot materieel door de Beemster rijden.
2. Vraag over nieuwe ontsluitingsweg
De gemeenteraad wil een nieuwe ontsluitingsweg onderzoeken aan de oostzijde langs de A7. D66 betwijfelt de
haalbaarheid hiervan, omdat in de Heritage Impact Assessment voor de corridorstudie A7 (blz. 40 Cumulatie) al
wordt aangegeven dat het kleinschalig open agrarisch polderlandschap (kernwaarde van de Beemster)
hierdoor aangetast gaat worden.
Is het college het met D66 eens dat het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg in werelderfgoed De
Beemster naar verwachting geen reële optie is?
De gemeente Beemster en het waterschap hebben in 2002 de afspraken voor de instandhouding van het
werelderfgoed in een convenant vastgelegd. Hierin is de gemeente verantwoordelijk voor de ruimtelijke
ordening en planologie om de geometrische structuur te behouden. Hieronder valt de structuur van de wegen
en de ‘beplanting’ met bomen. Ook dienen structuren, watergangen en sloten in het landschap zichtbaar te
blijven. Bovendien hebben de partijen afgesproken alles wat de plaatsing op de lijst van werelderfgoederen kan
bedreigen, na te laten.
De gemeenteraad van Beemster heeft besloten om door te gaan met de ontwikkeling van woninglocatie ZOBII
in het buitengebied en binnen 2 werelderfgoederen. Alleen D66 stemde tegen. Daarnaast wordt onderzocht of
er voor de ontsluiting een nieuwe weg aangelegd kan worden. Niet alleen D66 maakt zich hier zorgen over. Het
beleid is in tegenspraak met de afspraken die de gemeente gemaakt heeft over de instandhouding van het
werelderfgoed.
De gemeente Beemster heeft die visie niet ter consultatie voorgelegd aan de mede-siteholder HHNK, de RCE of
de provincie, maar deze hebben wel (openbare) ambtelijke reacties gegeven. Deze samenwerkingspartners
hebben alle drie expliciet om consultatie gevraagd, maar ook de onmogelijkheden van de visie aangegeven ten
aanzien van het werelderfgoed. Het waterschap heeft zorgen geuit over de karakteristieke waterstructuur. De
RCE maakt duidelijk dat de visie de kernkwaliteiten van het werelderfgoed niet in acht neemt. De Provincie uit
zorgen over het gebrek aan een Heritage Impact Assessment op de Stelling van Amsterdam en benoemt het
ontbreken van provinciaal draagvlak bij deze visie.
3. Vraag over beleid van gemeente
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Welke risico’s loopt de status van het werelderfgoed als gevolg van dit beleid? Welke overheid heeft de rol om
de gemeente Beemster op dit beleid aan te spreken? Welke rol en welke instrumenten heeft de Provincie om
invloed uit te oefenen op dit beleid? Hoe beoordeelt het College de inzet van de gemeente Beemster in het
licht van het nationale en internationale belang van de beide werelderfgoederen (zoals vastgelegd in
provinciaal en nationaal beleid en UNESCO-verplichtingen) en haar rol als siteholder van een van deze twee?

II.

Bouwen buiten bestaand bebouwd gebied

De Statenfractie van D66 vindt het belangrijk om de woningtekorten in onze provincie te verkleinen en dus
vaart te maken met het bouwen van nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Beemster
en Purmerend zijn onderdeel van de MRA. De nood is hoog, ook in en om Purmerend, dat is aangewezen als
een van de zgn. bereikbare steden (voorheen “sleutelgebieden”), waar woningen gebouwd zouden moeten
worden in de MRA.
Tegelijkertijd vraagt D66 zich echter sterk af of deze potentiële bouwlocatie daarvoor wel geschikt is. D66
maakt zich namelijk niet alleen zorgen over de status van het werelderfgoed, maar ook over de
omgevingskwaliteit, waterbeheer, mobiliteit en leefbaarheid én de precedentwerking die uit kan gaan van
bouwen buiten bestaand bebouwd gebied, zoals de gemeente Beemster van plan is op de locatie ZOBII. Dit kan
de inzet op stedelijke verdichting ondermijnen en de aandacht verplaatsen naar mogelijke bouwlocaties buiten
de steden, in het open landschap. Dat kan een ongewenste dynamiek in gang zetten en de inzet van de
provincie op stedelijke verdichting tenietdoen.
In de dorpsontwikkelingsvisie wordt verwezen naar het convenant Waterlands Wonen uit 2007. Dit convenant
was geïnspireerd op de verkenning ‘Bouwen voor Waterland’, zij het dat het convenant terughoudender was
wat betreft de aantallen te bouwen woningen dan de oorspronkelijke verkenning. Intensivering van de
lintbebouwing past bij het convenant, maar woonwijken in het open groen achter de linten niet. In het
convenant kreeg Zuidoostbeemster II een rol als uitbreidingslocatie voor de (regionale) woningbouwopgave.
Voor deze locatie bevat het convenant binnenstedelijk 200 woningen. De afgesproken woningen zijn intussen
al gebouwd. In Middenbeemster zijn uitleglocaties gerealiseerd. “Waterlands Wonen” kan dus geen basis zijn
voor het plan waar het nu om gaat (ZOBII).
Vragen over ruimtelijk beleid:
4. De planlocatie ZOBII voor 690 woningen ligt grotendeels in het buitengebied van Zuidoostbeemster.
Volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening is bebouwing daar slechts onder voorwaarden of in
zeer beperkte mate mogelijk is. In de ambtelijke reactie van de Provincie wordt daar niet naar
verwezen, maar wordt ingegaan op specifieke mobiliteit-, erfgoed- en duurzaamheidsaspecten.
Betekent dit dat het college grootschalige woningbouw in dit buitengebied wil toestaan? Zo ja, met
welke argumentatie?
5. In de ambtelijke reactie van de Provincie Noord-Holland wordt vermeld dat het wenselijk is om een
hoge woondichtheid te realiseren, hoger dan in de concept-visie vermeld stond. Daarbij verwijst de
Provincie naar de ligging van ZOBII nabij een OV-Knooppunt en naar de ligging in het MRA
sleutelgebied. Echter in de MRA-plannen en op de provinciale OV-Knooppuntenkaart ligt ZOBII buiten
deze zones. Uit de discussie in de gemeente en zienswijze van de Provincie over de onveiligheid op de
Purmerenderweg is duidelijk dat de nodige verkeersmaatregelen daar hoogwaardig busvervoer (HOV)
onmogelijk maken. ZOBII is de facto een echte auto-woonlocatie.
Bent u het met ons eens dat de ZOBII locatie geen onderdeel kan zijn van woningbouwprogrammering
binnen het OV-Knooppuntenprogramma en MRA-programma bereikbare steden, omdat de locatie niet
aan die criteria voldoet, en voor de eigen woningbouwbehoefte van de Beemster niet nodig is?
6. Gezien het aangenomen amendement van de gemeenteraad over de gewenste lagere
bebouwingsdichtheid en over de open zone tussen Oostdijk en nieuwe bebouwing, wordt zowel de
omvang van het plangebied kleiner en het aantal woningen lager. D66 vraagt zich af of de gemeente
het plan überhaupt financieel rond zou kunnen krijgen.
Hoe verifieert de Provincie dat door gemeenten aangeleverde aantallen in de plancapaciteit ook
inderdaad reële aantallen zijn en dat onder die aantallen ook een realistische business case zit?
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7. Is het college het met D66 eens dat bouwen buiten bestaand bebouwd gebied op gespannen voet staat
met het provinciale beleid? Is het college het met D66 eens dat dit andere gemeenten zou kunnen
stimuleren locaties buiten het bestaande bebouwde gebied tot ontwikkeling te willen brengen en dat
een dergelijk precedentwerking onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?
8. Is het college het met D66 eens dat er diverse redenen zijn om af te zien van deze bouwlocatie dan wel
de omvang ervan flink in te perken?
9. Is het college het met D66 eens dat het met de diverse twijfels die deze locatie oproept, sowieso niet
wijs is de huidige locatie (inclusief de nu daar geplande aantallen woningen) in het regionale
woonakkoord op te nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat het college doen om deze getallen
bij te stellen c.q. te laten bijstellen?
10. Is het college het met D66 eens dat er voldoende woningbouwcapaciteit in Purmerend is om
woningbouw te realiseren binnen bestaand bebouwd gebied en in ieder geval buiten werelderfgoed?
Plancapaciteit gemeente Purmerend
Totaal 56 plannen
Fasering
Aantal woningen
2020 - 2024
4165
2025 - 2029
3591
2030 - 2039
2807
2040 - 2050
300
Totaal
10863
11. Is het college het met D66 eens dat alles overwegende deze bouwlocatie niet past bij het vigerende
provinciale beleid en het coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken” en het daarom ervoor moet zorgen
dat deze niet doorgaat, dan wel flink in omvang wordt gereduceerd (tot ten hoogste 20% van de
huidige omvang) met oog voor de beoogde stedelijke verdichting en noodzakelijke voorzieningen, de
landschappelijke kwaliteit en het werelderfgoed?
Bart Vink en Emre Kanik (D66)
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BIJLAGEN
Dictum van aangenomen amendementen Gemeenteraad Beemster 2 juni 2020
Besluitpunten van amendement 1, Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster, verkeersbrug en bouwhoogte.
A. In de definitieve versie van deze visie de volgende tekst op te nemen op pagina 15, als tweede alinea
onder het kopje ‘Polderstructuur’: “Bouwen in een Werelderfgoed is alleen mogelijk wanneer er sprake
is van een goede inpassing en dit niet leidt tot onevenredige aantasting van de kernkwaliteiten. Het
uitgangspunt (en verplichting) voor werelderfgoederen is om de kernkwaliteiten te bewaren en zelfs te
versterken. Daarom is het in de toekomstige ontwikkeling van Zuidoostbeemster van de belang dat
met name de daar aanwezige kernkwaliteiten als de ringdijk en ringvaart en hun continuïteit en
eenheid in vormgeving, de openheid en de kopergravuresloten.”
B. In de conceptvisie komen de onderzoeken naar een verkeersbrug en naar het vergroten van de
bouwhoogte te vervallen.
C. Er dient een brede groene zone tussen dijk en bebouwd gebied (afgezien van reeds bestaande
bebouwing) te worden aangehouden.
D. Er kan nimmer sprake zijn van een extra verkeersverbinding vanuit de polder naar Purmerend.
E. Er dient te worden uitgegaan van een lage woningdichtheid. De dichtheid in nog te bebouwen gebied is
lager dan in het oude dorp en lager dan in de Nieuwe Tuinderij (ook aanpassen in de tekst pagina 21).
F. Er wordt uitgegaan van het behoud van huidige en herstel van de in de loop van de tijd verdwenen
kopergravure sloten in het visiegebied Zuidoostbeemster.
G. Bij bebouwing in het visiegebied Zuidoostbeemster wordt rekening gehouden met de vastgelegde
afstanden van de (kopergravure) sloten.
H. Er wordt niet hoger gebouwd dan 2-laags plus kap.
Fracties VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA.

Besluitpunten van amendement 4, Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster,
verkeersoplossingen.

A. In de te onderzoeken verkeersoplossingen voor Zuidoostbeemster ook een mogelijke
dorpsontsluitingsweg oostelijk van het talud van de A7 op te nemen.
B. Samenwerking te zoeken met de gemeente Purmerend in het verkeersonderzoek om op deze wijze
samen op te trekken om tot oplossingen te komen voor de verkeersproblematiek van (Zuidoost-)
Beemster en Purmerend in het kader van de nieuwe aansluitingen op de A7 en het verkeersluw maken
van de binnenstad, en hierdoor tot een duurzame en toekomstgericht verkeersplan voor de binnenstad
van Purmerend en voor de kern Zuidoostbeemster te komen.
Fractie BPP.

Besluitpunten van amendement 7, Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster, wonen en
bouwen.

A. Het gebied ZOBII vast te stellen als uitwerkingslocatie woningbouw.
B. De passages in de tekst over mogelijke dichtheden te schrappen en de bebouwingsdichtheid voor ZOBII
en lager te laten zijn dan het oude dorp en lager te laten zijn dan De Nieuwe Tuinderij.
C. Wat en hoe er gebouwd gaat worden onderdeel te laten zijn van een nadere uitwerking, en als kader
de woonvisie Beemster in de structuurvisie wordt opgenomen.
D. Bij deze uitwerking de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, provincie Noord-Holland en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier nauw worden betrokken en pas nadat een Heritage
Impact Assessment heeft plaatsgevonden een uitwerkingsplan door de gemeenteraad Beemster vast te
laten stellen.
E. Hierbij ook duidelijkheid en inzicht te verschaffen in relatie tot de gewenste duurzaamheid, zowel in
materiaalkeuze, als energie- en warmtebronnen.
Fractie PvdA/GroenLinks.”

