Zuidoostbeemster, 26 november 2008.
Aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
t.a.v. minister R.Plasterk,
Postbus 16 375,
2500 BJ Den Haag,
(Rijnstraat 50)
Betreft: Aantasting Werelderfgoed Beemster.

Geachte minister Plasterk,
Hierbij sturen wij u een alarmkreet van de bewoners in de Beemster.
Waarom slaan wij alarm? Omdat wij vinden dat ons gemeentebestuur niet zorgvuldig omgaat
met onze polder: Het Werelderfgoed Beemster. Als burgers zijn we er trots op dat we
werelderfgoed zijn. Onze dorpen en linten, historisch gegroeid hebben een karakteristieke
uitstraling. Dat willen we graag zo houden want dat staat voor het onvervangbare karakter van
de Beemster.
Welke ontwikkelingen zijn zorgwekkend?
-

Conflicterende moderne architectuur bij het beschermde dorpsgezicht
Grootschalige woningbouw.
Sluipenderwijs ontstaan van bedrijventerreinen.

Advies RACM genegeerd.
Er is een plan voor een gebouw pal naast de Keyserkerk op de kerketerp in Middenbeemster.
Het RACM heeft hier een negatief advies over uitgebracht. Zij vinden dit gebouw te groot ten
opzichte van de kerk. (Het gebouw heeft een oppervlakte bijna zo groot als de kerkvloer zelf
en is zo hoog dat het uitsteekt tot aan de bovenkant van de ramen van de kerk)
De gemeente heeft dit advies gewoon naast zich neergelegd.
Dat een advies van het RACM niet bindend is, is dus een grote misstand. Monumenten zijn
op deze manier totaal niet beschermd want gemeentebesturen staan onder druk van
belangenpartijen (In dit geval het kerkbestuur).
Conflicterende architectuur nabij beschermd dorpsgezicht
Er is een gebouw pal naast het beschermde dorpsgezicht gebouwd dat ernstig afbreuk doet
aan het dorpsgezicht. Het is een ouderencomplex. De bevolking ergert zich hevig aan dit
gebouw en heeft het dan ook niet voor niets de Beemsterbajes genoemd.
De welstandscommissie heeft dit ontwerp goedgekeurd, maar de directeur van Welstands
Zorg NH heeft later dit gebouw zelfs en grote misser genoemd. Het historische dorpsgezicht
is nu blijvend aangetast door een grijs stakerig gebouw van grotendeels plaatwerk. Het is
sterk conflicterend met de historische omgeving. Een foto voegen wij hierbij.

Streekeigen bouwstijl veiligstellen
Vanuit de bevolking is nu een klankbordgroep opgericht die zich gaat bemoeien met het
welstandsbeleid. We hebben intussen een gesprek met de wethouder gehad en hebben
afspraken gemaakt over aanpassing van de welstandsnota.
Wat ons echter zorgen baart is de nieuwe architectuurnota van uw ministerie. In deze nota
wordt gepleit voor meer ruimte voor de Nederlands architecten.
Wat wij hier in Noord Holland hebben is een unieke streekeigen bouwstijl. Graag zouden wij
van u willen horen hoe deze bouwstijl veiliggesteld kan worden en niet wordt afgedaan met
een laatdunkend ”Historiserend bouwen”. Onze streekeigen bouwstijl past in het Beemsterse
landschap en verdient een ereplaats binnen de architectuur.
Graag zouden wij van u vernemen hoe u denkt onze karakteristieke lintbebouwing en
historische dorpen te behouden want dit is een belangrijke reden geweest om de Beemster te
nomineren tot werelderfgoed.
Open landschap gaat verloren door woningbouw.
Als de woningbouwplannen door gaan dan verandert Zuidoostbeemster in een vinexwijk. In
het nieuwe bestemmingsplan zijn 1200 woningen opgenomen met daarbij een
ouderencentrum van ruim 17 meter hoog.. Het aantal woningen ligt 3,5 maal hoger dan in
omringende gemeentes. Dat de overloop van woningzoekenden op die manier in de Beemster
wordt gesitueerd vinden wij onaanvaardbaar. Het gaat ten koste van het open landschap van
de Beemster. Dit landschap is benoemd tot Nationaal Landschap en daar mag alleen in
gebouwd worden t.g.v. de woningbehoefte van de eigen bevolking.
Een probleembeschrijving vind u in bijgevoegde bewonersnota “Alarm”. In het manifest staat
duidelijk beschreven hoe deze plannen in tegenspraak zijn met alle adviesnota’s van
provinciale en landelijke overheden.
Ook in dit geval vermoeden wij dat het gemeentebestuur onder druk staat van belangen
partijen waarbij je zou wensen dat er vanuit de landelijke overheid strengere criteria zouden
zijn waaraan een gemeente zich heeft te houden. In dit verband kun je dan ook grote
vraagtekens zetten bij de decentralisatie van het overheidsbeleid.
Wij vragen van u corrigerend te willen optreden naar de gemeentelijke overheid. Zelf hebben
wij al vele acties ondernomen om de raad op andere gedachten te brengen. Het
bestemmingsplan komt 18 december in de gemeenteraad.
Graag vermenen wij voor die tijd van u een reactie om onze bezorgdheid te ondersteunen.
Ook zijn wij bereid deze zaak mondeling aan u toe te lichten.
Hoogachtend,
STICHTING BEWONERSNETWERK BEEMSTER
Renny Ernsting Nijdam (voorzitter) tel. 0299-423480 mail: rhernstingnijdam@hetnet.nl
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