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1
Beleidsnotitie dammen en bruggen

De raad van Beemster in vergadering bijeen op 20 oktober 2020,
Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,
Ovenruegende dat:
1. Uitgangspunt is dat de noodzaak voor een dam of brug aanwezig dient te zijn wat

2.
3.
4.
5.

6.

getoetst wordt aan de Beleidsnotitie Dammen en Bruggen.
ln de toelichting van de Beleidsnotitie Dammen en Bruggen melding wordt gemaakt dat
een extra ontsluiting niet is toegestaan "Bij niet agrarische bedrijven en particulieren".
Dat particulieren met substantiële grondoppervlakken ook noodzakelijke bewerkingen
moeten kunnen uitvoeren op hun perceel.
Dat particulieren met substantiële grondoppervlak, en direct gerelateerd zijn aan de
gangbare agrarische bedrijvigheid.
Dat veelal de 1e ontsluiting bij de woning niet geschikt is voor de hedendaagse
agrarische machines.
Dat ieder perceel een werkbare verkeersveilige ontsluiting naar de openbare weg dient te
hebben.

Verzoekt het college:
De 3e.alinea van de toelichting in de Beleidsnotitie dammen en b¡uggen Beemster 2017
tekstueel zodanig te wijzigen,
dat naasT agrarische bedrijven ook particuliere kavels van een substantiële grootte onder
voonryaarden voorzien kunnen worden van een extra ontsluiting, en
op blz.2 de Algemene beleidsregels omtrent bruggen en dammen hierop aan te passen.

-

En gaat over tot de orde van de dag.
Fracties

zoz : toelichting
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Toelichtino:
De Beleidsnotitie Dammen en Bruggen spreekt voor zich en heeft in zich dat er onder
voonruaarden en toetsing de mogelijkheid is om een extra ontsluiting te creëren.
Daar waar agrarische bedrijvigheid wordt gefaciliteerd zijn particulieren en andere vormen
van bedrijvigheid uitgesloten om te komen tot realisatie van een extra ontsluiting. Bij andere
vormen kan je denken aan afwijkend gebruik van voormalige/ leegstaande agrarische
bebouwing. Deze bedrijven kunnen als onderneming altijd terugvallen op het aanleveren van
een bedrijfsplan met goede onderbouwing om de noodzaak tot een extra ontsluiting aan te.
tonen. Dit zal dan middels een afwijkingsbesluit / bestemmingsplanwijziging plaatsvinden.
Voor de particulier met enig grondoppervlak naast de woonkavel is er niets geregeld om een
extra ontsluiting te realiseren. Dan kunnen we denken aan > 1 Ha naast de woonkavel met
tuinen en erven met vaak ongeschikte bestaande toegang/ inrit. Ook bestaande bebouwing,
groen en bomen maken de toegang naar de restgronden vaak niet mogelijk.
Met het verzoek wordt het mogelijk om de extra gronden in te zetten voor agrarisch gebruik
en telen van producten. Denk hierbij ook aan weiden van vee van een agrarisch bedrijf,
reizende bollenkraam en (waterloop)onderhoudswerkzaamheden.
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