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                            Broek in Waterland, 30 september 2022 
 
Beste leden van de programmacommissie, 
 
Het gaat niet goed met de landschaps- en natuurwaarden in de regio Waterland achteruit. Het is 
complex en spannend om verstandige keuzes te maken. Keuzes die soms pijnlijk zijn, maar die 
duidelijk zijn en houtsnijden. De Stichting Behoud Waterland die zich inzet voor het landschap, de 
natuur en leefbaarheid in de regio Waterland, geeft u graag tien suggesties mee voor uw provinciale 
verkiezingsprogramma.   
Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met of met Rineke Neppelenbroek, T: 06 5366 
3266, of met Klaas Breunissen, T: 06 4608 6874. 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Behoud Waterland 
Rineke Neppelenbroek, voorzitter 
 

1. Woningbouw: geen buitenstedelijke woningbouw in de MRA 
Onze groene ruimte is essentieel, maar kwetsbaar en schaars. Zij staat onder druk o.a. door 
grootschalige buitenstedelijke woningbouwplannen. Er zijn echter meer dan voldoende 
binnenstedelijke bouwmogelijkheden, die niet duurder zijn en met kansen voor een hoger 
maatschappelijk rendement. Spreek u daarom uit tegen woningbouw in Purmer-Zuid-Zuid 
(Purmerend), de dorpsuitbreidingen bij Zuidoostbeemster (Beemster) en tegen woningbouw 
in de Lange Weeren (Volendam). 
 

2. Bedrijventerreinen: herstructurering en intensiever gebruik bestaande bedrijventerreinen  
Op bedrijventerreinen staan vaak goedkope eenlaagse loodsen en hallen. Sommige terreinen 
zijn erg ruim opgezet, verouderd en/of kennen leegstand. Wij pleiten voor herstructurering 
van bestaande bedrijventerreinen en meer duurzame bouw, zodat terreinen intensiever 
kunnen worden benut en op daken zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Voorkom dat er 
een nieuw bedrijventerrein in de noordelijke Purmer bij Edam wordt aangelegd en het 
bedrijventerrein Oosthuizerweg wordt uitgebreid, 
 

3. BPL en werelderfgoederen: concretisering en uitwerking kernkwaliteiten 
Wij hopen dat de provincie zich blijft inzetten voor de bescherming daarvan. Voor het behoud 
van de kernkwaliteiten van het BPL is het nodig dat deze zijn geobjectiveerd en uitgewerkt in 
de POV. Dat kan beter. Hetzelfde geldt voor de universele waarden van de werelderfgoederen 
De Beemster en Stelling van Amsterdam. Verder, zorg voor een betere borging en handhaving 
van bedoelde bescherming in ruimtelijke plannen van gemeenten. Er worden bijvoorbeeld 
jaarlijks nog altijd talloze hectares veenweiden gescheurd ondanks het verbod op scheuren in 
de POV.  
 

4. Openheid: geen windmolens in beschermd gebied 
Openheid is een van de belangrijkste BPL-kwaliteiten in de regio Waterland. Dat betekent dat 
daar geen plaats is voor windmolens, maar wel voor veel meer zonnepanelen op daken en 
wanden. Rijksadviseurs bevestigen dat! 



 
5. Stikstofreductie: halen KDW-doelen 

Zorg dat de KDW-doelen in Natura2000-gebieden zo spoedig mogelijk worden gehaald. 
Actualiseer het vergunningenbestand en trek niet-benutte stikstofruimtes in vergunningen in.  
 

6. Veehouderij: omslag naar natuurinclusieve kringlooplandbouw 
Bevorder verduurzaming van de melkveehouderij met veel minder dieren, 30% minder 
gebruik van bestrijdingsmiddelen en 30% meer kruidenrijke graslanden in de komende 
statenperiode en met perspectief voor agrariërs. Dat draagt bij aan verbetering van de 
bodem, waterkwaliteit, biodiversiteit en aan het oplossen van de stikstofcrisis. Daarmee 
wordt een gezonde en rendabele landbouw geborgd voor de toekomst. 
 

7. Omvang boerenerven in MRA: niet groter dan 1,5 hectare. 
Voorkom megastallen en voorkom uitbreiding van (boeren)erven met loodsen voor de 
uitoefening van zogenaamd agrarisch aanverwante of hulpactiviteiten. Daarmee worden 
cultuurlandschappen bedreigd. 
 

8. Behoud het veen 
Behoud van het veen en veenlandschappen is van belang voor het behoud van ecologische, 
milieu en cultuurhistorische waarden. Vanwege dalende bodems stijgen de maatschappelijke 
kosten. Verhoog het waterpeil en ga het dempen van greppels en sloten tegen. Subsidieer 
niet de toepassing van onderwaterdrainage omdat dat geen duurzame oplossing is.  
 

9. Weidevogels: effectieve bescherming. 
Ondanks de inzet van de provincie gaat het niet goed met onze weidevogels. Sommige 
weidevogelpakketten, waaronder legselbeheer, zijn niet effectief zonder het nemen van 
andere maatregelen. De pakketten voor agrarisch natuurbeheer moeten daarom worden 
aangepast. Geef sturing aan de opname van bepalingen in ruimtelijke plannen van 
gemeenten voor de bescherming van de habitat voor weidevogels en de natuurwaarden in 
NNN-gebieden. Het maaien en bemesten moet aan banden worden gelegd om te voorkomen 
dat weidevogels worden verstoord of gedood. In het verlengde daarvan: zorg voor 
handhaving van de Wet natuurbescherming. 

 
10. Neem de Purmer en de weilanden naast het industrieterrein bij Edam op in BPL 

Het oostelijke agrarische deel van de Purmer heeft alle kenmerken van het aangrenzende 
Bijzonder Provinciale Landschap (BPL). Dit gebied ‘in reserve’ houden voor mogelijke 
verstedelijking is onlogisch en onverantwoord. Neem daarom het oostelijke deel van de 
Purmer op in BPL Waterland.  
Datzelfde geldt voor de weilanden naast het bestaande industrieterrein Oosthuizerweg bij 
Edam. Deze hebben een agrarische bestemming en maken nog altijd formeel deel uit van het 
Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam op grond van het Barro. Ze gaan deze beschermde 
status echter ten onrechte verliezen. Daarom zouden ze als BPL Zeevang moeten worden 
begrensd. De weilanden hebben immers dezelfde kenmerken als de omliggende weilanden, 
die deel uitmaken van BPL Zeevang.  

 
 

 
 
 


