STICHTING BEWONERSNETWERK BEEMSTER
Het bewonersnetwerk Beemster is opgericht d.d. 12-12 2005 door Renny Ernsting Nijdam.
Leden: Guus Waal, Wil Liefting, Henk Zuurbier, Hans Tiems, Wilma Barends en Dick
Ernsting.
De groep was toen nog geen stichting maar gewoon een groep mensen die bij elkaar is
geroepen vanwege bezorgdheid over alle nieuwe ontwikkelingen in de Beemster.
Doel: informatie verzamelen en uitwisselen over nieuwe ontwikkelingen.
Toen speelde al: woningbouw in de Zuidoostbeemster.
Actueel was toen ook: gasboringen door de NAM in Westbeemster.
Als groep hebben we bezwaar aangetekend tegen de gasboringen in Werelderfgoed Beemster.
Punten van bezwaar: o a schade aan historische panden door bodemdalingen,
horizonvervuiling, geluidsoverlast en de belangrijkste: schade aan waterkeringen/dijken
door de voorspelling dat er 52 % kans zou zijn op een aardbeving van 3.9 op de schaal van
Richter.
Indertijd heb ik contact hierover gehad met ir Catz van het Waterschap en heb hem er op
gewezen dat nog niet eerder door de NAM in diepe kleipolders is geboord. Risico’s: verzilting
grond- en oppervlaktewater en verzakkingen dijken. Hij gaf aan dat het waterschap zich hier
geen rekenschap van had gegeven en zou kijken wat er mee te doen.
Door onze bezwaren bij het Ministerie van Economische zaken is toen bepaald dat het
Waterschap de dijken sterker moest gaan monitoren en dat schadekosten aan de NAM
verhaald zouden worden. Als groep hebben we dit dus binnengehaald, maar we hebben het
niet via de krant gepubliceerd omdat we bewoners niet ongerust wilden maken t.a.v.
veiligheid van onze dijken.
Schiphol: door toenemende vliegbewegingen van vliegtuigen van Schiphol over de Beemster
werd hier steeds meer over geklaagd. Reden voor ons om een inspraakreactie te schrijven
over de voorgenomen plannen tot uitbreiding van Schiphol.
Dick en ik hebben toen een inspraakavond bijgewoond in het gemeentehuis van Hoofddorp.
Inhoud van onze inspraakreactie: geen verdere uitbreiding op het land maar verplaats de hele
zaak naar een te vormen eiland in de Noordzee.
Het model Schiphol in zee was eind jaren negentig afgeserveerd omdat het te duur was.
Wij hebben voorgesteld dit te combineren met kustbeveiliging, zeer urgent i.v.b. met de
zeespiegelstijging. Recent hebben wij in de krant gelezen dat schiphol in zee weer een optie is
waar serieus over gedacht wordt door de overheid.
Bewonersplatform Nekkerzoom: Door bewoners uit onze eigen wijk zijn wij benaderd over
overlast van het bedrijf Hollenberg aan de Vredenburgweg (eind 2007).. Annemiek Dorland
heeft toen een bezwaar geschreven tegen uitbreiding van Hollenberg omdat hij de nieuwe
ruimte dan weer verhuurt (Dura Vermeer) en zodoende ontstaat er sluipenderwijs een
bedrijventerrein zonder dat daar vergunningen voor zijn verleend.
In een weekend hebben we toen ruim 50 handtekeningen verzameld. Op de commissie beroep
en bezwaar hebben wij toen ingesproken (Renny en Cees Zeekant). Gemeente heeft bezwaar
niet ontvankelijk/gegrond verklaard, dus nu loopt bezwaar bij de rechtbank van Haarlem.
(door inmiddels opgerichte stichting BNB)

Visie Nekkerzoom: naar aanleiding van het nieuw te vormen bestemmingsplan voor de
Nekkerzoom hebben wij met bewoners (9 mensen) een visie opgesteld: als bedrijven te
groot worden moeten ze de Beemster uit. Ontwikkeling van lichte recreatie en
ambachtelijke bedrijfjes kan wel. Voor deze visie hebben we 135 handtekeningen
opgehaald (een ruime meerderheid van de wijk) de gemeente heeft dat nu in beraad.
Fort Nekkerweg: Aannemer Frank Bart heeft plannen het fort te gaan verbouwen en in te
richten tot wellness-centrum, hotel en informatiecentrum.
Dit speelde begin 2008 en om hier bezwaar tegen te maken hebben wij een stichting
opgericht. We zouden anders niet ontvankelijk zijn want we wonen verder dan 300 meter van
het Fort. Het Fort is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur én monument en ons
bezwaar is: teloorgang en aantasting van het monument o.a. door een bovenuitbouw op het
fort en aantasting van de natuur door 75 parkeerplaatsen waardoor de rust bij het fort
verstoord wordt. Wij zijn in een later stadium akkoord gegaan met de plannen nadat wij
merkten dat veel bewoners niet tegen deze plannen zijn, wél onder voorwaarden: de
verlichting moet laag blijven, er mag geen bovenuitbouw plaatsvinden op het fort, bomen
moeten zo veel mogelijk blijven staan.
Bijgebouw Hervormde kerk:
De groep Bezorgden Beemster Erfgoed heeft hierin het voortouw genomen en heeft hiertegen
bezwaren ingediend. Hulde! De Stichting Bewoners Netwerk Beemster heeft in een later
stadium (mei 2008) een zienswijze ingediend en bezwaar aangetekend tegen het grote volume
van de geplande nieuwbouw bij de kerk. De rechter heeft de stichting niet ontvankelijk
verklaard omdat de stichting pas was opgericht terwijl de procedure al liep.
Intussen heeft Renny Ernsting Nijdam het initiatief genomen te informeren of architect de
Jong ook een ontwerp had gemaakt voor de nieuwbouw. Dit bleek inderdaad het geval waarna
zij de groep Bezorgden Beemster Erfgoed heeft uitgenodigd naar het ontwerp te kijken. Er
was een prachtig ontwerp gemaakt en alle aanwezigen waren hier heel erg enthousiast over.
Toen de procedure negatief uitviel voor BBE heeft Renny Ernsting nogmaals het ontwerp
onder de aandacht gebracht maar nu via de krant het NNC. Helaas is er toen geen goede foto
van het ontwerp in de krant weergegeven.
Bestemmingsplan Zuid Oost Beemster I
Bewoners van Zuid Oost Beemster hebben dit voorjaar een formulier huis aan huis verspreid
met daarop en aantal zienswijzen. Bewoners konden de punten gewoon aankruisen en dit
opsturen naar de gemeente. Dit heeft mede geresulteerd in 116 zienswijzen.
Stichting Bewoners netwerk Beemster heeft d.m.v. dit formulier ook een zienswijze
ingediend en sluit zodoende aan bij de actie van bewoners van de Zuidoost.
Inmiddels hebben bewoners van de Zuidoost een manifestgroep opgericht met bewoners uit
de hele Beemster en een manifest uitgebracht tegen de grootschalige woningbouw in de Zuid
Oost. De Stichting is ook gevraagd en zit in deze manifestgroep evenals andere groepen uit de
Beemster. Doel: een vuist maken tegen onzorgvuldig beleid van de gemeente.
Probleem: de Beemster heeft zo rond 3300 woningen, een toevoeging van 1600 nieuwe
woningen zal een aantasting zijn van het open landschap, het dorpse karakter, de leefbaarheid
(1600 meer auto’s in de Beemster) en de cultuurhistorische waarden (werelderfgoed). Dit zal
een impact hebben op de hele Beemster. De stichting BNB onderkent deze problematiek het
valt binnen de doelstelling en kan dus dit manifest van harte ondersteunen.
Marian Segers en Bert Stelder zijn de voortrekkers, woordvoerders en leiders van deze groep.
De stichting sluit zich hierbij aan. Als journalistieke bijdrage heeft Renny Ernsting Nijdam

een aantal Beemster bewoners geïnterviewd. Deze interviews vormen samen met het Manifest
de Alarm-nota. Deze nota is gemaakt om aandacht te trekken van de kranten, TV Noord
Holland. De Ministeries en de Provincie.
Inmiddels wordt er gewerkt aan een beleidsnota (Völlmar) die op een grondige gedegen
manier het beleid van de overheid aan de kaak zal stellen.
Werkwijze Stichting Bewonersnetwerk Beemster
Uit het bovenstaande blijkt dat het bewonersnetwerk al bestaat vanaf 2005.
We zijn voorzichtig begonnen en zo gaandeweg werd het voor ons al duidelijker hoe we
willen werken. Mensen uit de eerste groep zitten nu deels in de Nekkerzoomgroep en de
Zuidoostgroep. Bleef over een harde kern van 3 mensen: Wil Liefting. Dick Ernsting en
Renny Ernsting Nijdam. Deze drie mensen zitten in de stichting en hebben die ook opgericht.
Vaak nemen we zelf het voortouw, vaak doen anderen dat en sluiten wij ons daarbij aan als
dat in onze doelstelling past.
Hoe willen we werken?
Ten eerste volgens een gelijkwaardige dialoog met bewoners en overheden.
Ten tweede vinden wij het belangrijk dat bewoners opkomen voor hun rechten.
Wat zijn die rechten?: o.a. invloed op je woonomgeving, invloed op de inrichting van de
openbare ruimte. Want wij leven hier, wij kijken er elke dag tegen aan en als onze omgeving
verandert keldert de prijs van onze woningen, zo simpel is dat. En daarbij: de ergernis, als je
uitzicht is verpest! Dat is slecht voor de gezondheid!
Ten derde stimuleren wij de vorming van bewonersgroepen want samen sta je sterk en… het
is ook nog gezellig, je hoort nog eens wat en maakt kennis met nieuwe mensen.
Bewonersgroepen bestaan en werken autonoom, de stichting heeft daar geen zeggenschap
over.Elke burger handelt ook autonoom.
Een mooi voorbeeld: een bewoonster van de Volgerweg heeft door telefoontjes naar de
Provincie weten te voorkomen dat bomen bij haar in de buurt zouden worden gekapt.
Iedere bewoner of bewonersgroep is dus vrij om brieven te schrijven, de pers te benaderen of
ministeries of andere overheden te benaderen. Hoe meer hoe beter. Op die manier wordt
duidelijk dat het niet maar een groepje is dat dwars ligt maar dat kritiek op het
gemeentebeleid in brede kringen gedragen wordt.
Het principe is: een ieder die iets kan bijdragen tot een positieve ontwikkeling in de Beemster
moet niet worden belemmerd door knellende organisatiestructuren.
Er is echter wel een stichting nodig om achter de hand te hebben als er geprocedeerd moet
worden want als je verder dan 300 meter van een bouwplaats woont dan ben je voor de
rechter niet ontvankelijk.
Wat verder ook belangrijk is: zo veel mogelijk contacten tussen groepen en bewoners zodat
we elkaar leren kennen. Als het voor een bepaald onderwerp nodig is dan kunnen we elkaar
optrommelen en samen onze stem laten horen. We kunnen elkaar ook informeren over hoe
procedures gevoerd kunnen worden. Het leggen van contacten tussen bewoners stelt de
stichting zeer zeker als haar taak, maar wel op een vrijblijvende manier.
Wat héél belangrijk is: als we actievoeren dan met respect!
Respect voor elkaar’s standpunt, respect voor de privé sfeer, ook van de bestuurders is iets
wat bovenaan het lijstje van onze handelswijze moet staan.

Want alleen op basis van respect is een goede dialoog te voeren en is er een kans de ander
voor je standpunt te winnen.
Renny Ernsting Nijdam,

Zuidoostbeemster, d.d. 8 december 2008.

