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OFFICIEEL
DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.
DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!
Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van
het laatste nieuws over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.
Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Datum toezending Locatie
Project/activiteiten
6 januari 2020
Zuiderweg 15, 1464GA	Uitbreiden van een
ligboxenstal.
9 januari 2020
Middenweg 189, 1462HM	Splitsen van een
stolpboerderij.
9 januari 2020
De Nieuwe Tuinderij Oost, Oprichten van een woning.
Middenpad kavel 91
13 januari 2020
Purmerenderweg 75,
Plaatsen van beschoeiing
1461DE	en het herstellen van een
damwand.
Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u
over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via
(0299) 452 452. De ingediende aanvragen (inclusief aanvraagformulier) staan
ook gepubliceerd op www.overheid.nl.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER
Datum toezending Locatie
Project/activiteiten
2 januari 2020
Lindepad 1, 1462KP
Realiseren van een schuur.
6 januari 2020
Kwadijkerweg 4, 1461DW Verbouwen van een woning.
7 januari 2020
De Drie Merenweg 36
Oprichten van een woning.
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop hoe u
dat kunt doen. De verleende omgevingsvergunningen (inclusief besluit) staan
ook gepubliceerd op www.overheid.nl.

VERGUNNING DRANK- EN HORECAWET
De burgemeester van Beemster maakt bekend dat een vergunning is aangevraagd door het volgende horecabedrijf:
Kavel II Eten & Drinken (Volgerweg 42)
Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u
over de ingekomen aanvraag contact opnemen met team Vergunningen via
(0299) 452 452.

BEZWAAR MAKEN
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift
sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:
		 uw naam en adres
		 de datum
		 een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft
		 waarom u bezwaar heeft
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van
uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.
Voorlopige voorziening
Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,
2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter
kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet daarbij
aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal
(DigiD) indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

HUISNUMMERBESLUITEN
Burgemeester en wethouders hebben op 7 januari 2020 met besluitnummer
1498171 het volgende besloten:
VASTSTELLEN:
De Drie Merenweg 36, Zuidoostbeemster
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ 		
verderop hoe u dat kunt doen.
Burgemeester en wethouders hebben op 15 januari 2020 met besluitnummer
1499307 het volgende besloten:
VASTSTELLEN:
De Drie Merenweg 40 Zuidoostbeemster
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ 		
verderop hoe u dat kunt doen.

OMGEVINGSVERGUNNING EN
VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
OOSTHUIZERWEG 76
(UITGEBREIDE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij hebben
besloten met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor
het afwijken van het bestemmingsplan “Buitengebied 2012” voor het realiseren
van een bedrijfsgebouw op het perceel Oosthuizerweg 76 in Noordbeemster.
De gemeenteraad van Beemster heeft besloten voor dit bouwplan een verklaring
van geen bedenkingen af te geven.
De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 27 januari 2020 tot en met 9 maart 2020 ter
inzage in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente Beemster,
Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster en in de centrale hal van het stadhuis
van de gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 in Purmerend. De omgevingsvergunning is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tegen de ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende de bovengenoemde terinzagetermijn kunnen belanghebbenden die aantonen dat zij
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbesluit naar voren te brengen een beroepschrift indienen bij rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR te Haarlem.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw
naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en
de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd.
Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

OMGEVINGSVERGUNNING EN
VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
PURMERENDERWEG 9
(UITGEBREIDE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij hebben
besloten met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen
voor het afwijken van het bestemmingsplan “Buitengebied 2012” voor het uitbreiden van een machineloods op het perceel Purmerenderweg 9 in Noordbeemster. De gemeenteraad van Beemster heeft besloten voor dit bouwplan
een verklaring van geen bedenkingen af te geven.
De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 januari 2020 tot en met 9 maart 2020
ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente Beemster,
Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster en in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 in Purmerend. De omgevingsvergunning is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

ALGEMEEN
DENK EN PRAAT MEE OVER DUURZAME
ENERGIEOPWEKKING IN DE REGIO
KOM OP 5 FEBRUARI 2020 NAAR WORMER OF
11 FEBRUARI 2020 NAAR PURMEREND
We gaan duurzamer wonen, werken en leven. De
Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle
energie in Nederland in 2050 duurzaam moet worden
opgewekt. Ons elektriciteitsverbruik zal de komende
jaren enorm toenemen, omdat we elektrisch gaan
koken, rijden en in sommige gevallen ook elektrisch gaan verwarmen. Er moet
dus veel meer energie duurzaam worden opgewekt.
Hiervoor moeten alle regio’s in Nederland een plan maken. Zo ook de regio
Zaanstreek-Waterland. Dat kunnen we niet alleen, dat willen we graag samen
met u doen. We praten u bij over de kansen voor grootschalige energieopwek.
Zijn zonnepanelen of windturbines langs de snelweg een optie? Waar is er mogelijk
ruimte voor een zonneweide? Ook zijn we erg benieuwd naar de kansen bij u in
de buurt. Van welke mogelijkheden worden we samen enthousiast?
Graag nodigen we u uit om in gesprek te gaan over de mogelijkheden in onze
regio.
PROGRAMMA:
19.00 - 19.30 uur: Inloop met koffie en thee
19.30 - 19.35 uur: Opening en welkom
19.35 - 20.15 uur:	Presentatie Inzet duurzame opwek elektriciteit
Zaanstreek-Waterland
20.15 - 20.25 uur: Intermezzo: petje op petje af
20.25 - 21.20 uur: Ideeën uitwisselen per tafel
21.20 - 21.30 uur: Plenaire afronding, uitleg vervolgproces en borrel
Meld u aan via www.odijmond.nl/duurzaamopwekkeninderegio.

*	U kunt als inwoner van de regio Zaanstreek-Waterland kiezen naar welke
avond u komt. Via het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur aangeven. Na
aanmelding ontvangt u een bevestiging met meer informatie.

LAATSTE FORMELE STAP FUSIEPROCES
BEEMSTER EN PURMEREND IN ZICHT
Op 1 januari 2022 willen de gemeenten Beemster en Purmerend fuseren. Hiervoor
doorlopen beide gemeenten een formeel, wettelijk herindelingsproces. In dit
proces is weer een belangrijke stap gezet. Op 7 januari 2020 hebben de colleges
van burgemeesters en wethouders van Beemster en Purmerend ingestemd met
het herindelingsadvies. Dit herindelingsadvies is een vervolg op het herindelingsontwerp dat op 26 september 2019 door de beide gemeenteraden is vastgesteld.
ZIENSWIJZEN
Van 1 oktober tot 27 november 2019 heeft het herindelingsontwerp 8 weken
ter inzage gelegen en konden zienswijzen worden ingediend. Er zijn in totaal 13
zienswijzen ontvangen. De colleges van burgemeesters en wethouders van
Beemster en Purmerend hebben de ingekomen zienswijzen beoordeeld en
voorzien van een reactie. De zienswijzen en de reacties hierop zijn opgenomen
in een bijlage in het herindelingsadvies zodat ook de nieuwe gemeente kennis
kan nemen van de inhoud. De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van het ter inzage gelegde herindelingsontwerp.
Daarnaast geven de colleges van burgemeesters en wethouders van Beemster
en Purmerend aan zich gesteund te voelen door omliggende gemeenten. Zij
geven in hun zienswijzen aan vertrouwen te hebben in de fusie en in de nieuwe
gemeente een goede partner te zien.
MEER INFORMATIE
Het herindelingsadvies staat op www.toekomstigpurmerend.nl,
www.purmerend.nl en www.beemster.net.

EINDE PUBLICATIES

Tegen de ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende de bovengenoemde terinzagetermijn kunnen belanghebbenden die aantonen dat zij
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbesluit naar voren te brengen een beroepschrift indienen bij rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR te Haarlem.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw
naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en
de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd.
Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1
POSTADRES: POSTBUS 7
1462 ZG MIDDENBEEMSTER
TELEFOON: (0299) 452 452
GEMEENTE@BEEMSTER.NET
WWW.BEEMSTER.NET
VOOR DE OPENINGSTIJDEN VAN DE DIVERSE LOKETTEN GA NAAR: WWW.BEEMSTER.NET/OPENINGSTIJDEN

