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Aan de raad
> voorstel
De voorliggende nota als beleid vaststellen.
> toelichting
In de commissie van 10 juni 2008 is het concept van onderhavige nota aan de orde geweest.
Vervolgens is dit concept vrijgegeven voor inspraak.
Er is één, mondelinge, inspraakreactie geweest. Het verslag daarvan is bijgevoegd.
De inspreker heeft het volgende opgemerkt:
1. Voorzieningen als weidegang en uitloop binnen het bebouwingsvak roept vraagtekens op
vanuit de praktijk. Het overige land kan daar zondermeer voor gebruikt worden zonder dat
daarvoor voorzieningen nodig zijn op het land.
2. Buitenopslag verboden. Is gemiste kans. In gebouwen of afdaken komt meer ongedierte voor.
Kost meer en is permanent. Het alternatief is afschermende beplanting wat als voorwaarde
zou kunnen worden gesteld.
Het volgende kan hierover opgemerkt worden.
Ad 1.
Bij het bepalen van de toegestane maximale grootte van het bouwblok is mede rekening gehouden
met gewenste voorzieningen als weidegang en uitloop. Door te eisen dat ze binnen het bouwblok
worden gerealiseerd, wordt voorkomen dat ze op een ongewenste plaats buiten het bouwblok worden
gesitueerd. Er is voor ons college geen aanleiding om dit deel van het beleid te wijzigen.
Ad 2.
Hier wordt geduid op de opslag van kuilvoer. Dit wordt verpakt in plastic en buiten opgeslagen. De
reden daarvoor is dat er geen noodzaak is om kuilvoer binnen op te slaan zoals die noodzaak er voor
hooi en stro wel is om te voorkomen dat de kwaliteit vermindert door regeninslag, lekkage e.d. Het is
dus inderdaad goedkoper om de kuilvoer buiten op te slaan.
In de voorwaarden is opgenomen, dat buitenopslag verboden is. Dit is opgenomen om verrommeling van
het perceel te voorkomen. Ons college stelt voor een uitzondering te maken voor opslag van kuilvoer,
mits deze opslag binnen het bebouwingsvak wordt gerealiseerd en mede door beplanting aan het oog
wordt onttrokken. Een en ander dient te gebeuren conform de richtlijnen/aanbevelingen van de notitie
“het Beemster erf”.
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Ons college stelt ook voor:
a. het gewenste beleid voor paardenbakken te wijzigen. Aanleiding hiervoor is de wens om
paardenbakken in de lengterichting te laten realiseren, hetgeen niet lukt met de restrictie dat
de paardenbak binnen gearceerde gronden moet worden gerealiseerd.
b. (op verzoek van de BPP) de registratieplicht voor bedrijfsmatige paardenhouderijen in de nota
op te nemen;
c. in het gedeelte over reeds gerealiseerde paardenhouderijen duidelijker aan te geven, dat een
bestemming “paardenhouderij” in principe bedoeld is voor paardenhouderijen die nu zijn
gevestigd op een bestemming “agrarische doeleinden, Aa”;
d. aan het gedeelte over reeds gerealiseerde paardenbakken bij particulieren toe te voegen, dat
wijziging van een bestaande paardenbak is toegestaan als de nieuwe situering wenselijker is
dan de bestaande;
e. kleine onvolkomenheden èn termen in verband met de nieuwe Wro aan te passen.
De voorgestelde wijzigingen en de kleine aanpassingen vindt u als gearceerde gedeelten terug in de
bijgevoegde nota.
> juridische consequenties
Geen bezwaar/beroep mogelijk tegen vastgesteld beleid.
Er vindt, waar mogelijk, implementatie van het beleid plaats in bestemmingsplannen.
> financiële consequenties
n.v.t.
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