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KENNISGEVING VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN ‘MIDDENWEG 5, NOORDBEEMSTER’
Op 7 juli 2020 heeft het college van Burgemeester en wethouders van Beemster het wijzigingsplan
‘Middenweg 5, Noordbeemster‘ vastgesteld.
Zakelijke inhoud
Dit wijzigingsplan (ID-code NL.IMRO.0370.2020WPMiddenweg5-va01) regelt het wijzen van de
bestemming van het perceel Middenweg 5, Noordbeemster, van Agrarisch naar Wonen. Tevens wordt
de stolpboerderij op dit perceel gesplitst in twee wooneenheden. Bij het plan is geen exploitatieplan
vastgesteld.
Rechtsmiddelen
Tegen het vastgestelde plan staat met ingang van 27 juli tot en met 7 september 2020 beroep open.
In verband met het coronavirus is het momenteel niet mogelijk de papieren stukken te bekijken op
het gemeentehuis van de gemeente Beemster en het stadhuis van de gemeente Purmerend. Als
u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met het team Ontwikkeling per e-mail
(m.deinum@purmerend.nl o.v.v. het project en het locatieadres) of telefonisch via 0299 452 452. De
stukken worden u dan toegezonden. Het plan is eveneens te raadplegen via de landelijke voorziening
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk
voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan hebben ingediend,
dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het
ontwerpwijzigingsplan naar voren te brengen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd
beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen
belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk
verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN UITGEBREIDE PROCEDURE
Datum besluit
Locatie
Project/activiteiten
6 juli 2020
Middenweg 192a, 1462HM
Handelen in strijd met regels
		
ruimtelijke ordening i.v.m. het
		
oprichten van een loods t.b.v.
		
agrarische opslag, stalling van
		
werktuigen en verplaatsing grond		
en grinddepot.
Beroepsmogelijkheid:
Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen 6 weken na verzending van deze brief
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.

BEZWAAR MAKEN
Bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u bezwaar maken. Als u dat van plan bent, neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op.
Misschien komen we samen tot een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na
de dag waarop het besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl een bezwaarschrift indienen.
U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het team Juridische en
Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA in Purmerend. Voor meer informatie zie:
www.purmerend.nl/bezwaar.

VERKEERSBESLUIT
De gemeente Beemster heeft van een inwoner het verzoek gekregen om een laadpaal voor elektrische
motorvoertuigen te plaatsen ter hoogte van Hendrick de Keyserweg 19 in Middenbeemster. De
gemeente wil het gebruik van elektrische motorvoertuigen stimuleren en heeft besloten deze aanvraag
te honoreren. Deze laadpaal zal half augustus 2020 geplaatst worden.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:
- uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- een duidelijke omschrijving van dit besluit;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop hoe u dat kunt doen.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht mee. Op www.
purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Datum ontvangst
Locatie
3 juli 2020
Middenweg 190, 1462HM
7 juli 2020
Westdijk 24, 1464 PB
8 juli 2020
Westerhem 68, 1462VG
		
8 juli 2020
Volgerweg 70, 1461HT
9 juli 2020
Purmerenderweg 55, 1461DD
		
9 juli 2020
Oosthuizerweg 72, 1463LP
11 juli 2020
Rijn Middelburgstraat 2, 1462NK
		
10 juli 2020
Plan de Keyser fase 8
14 juli 2020
IJsboutpad 9, 1461JL
		
15 juli 2020
Purmerenderweg 98, 1461DK
16 juli 2020
Noorderpad 37, 1461CD
		
17 juli 2020
De Drie Merenweg bouwkavels 33, 20,
248 en 262

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

Project/activiteiten
Graven en dempen van waterloop.
Verbreden bestaande inrit.
Plaatsen dakkapel achterdakvlak
woning.
Legalisatie twee mestcontainers.
Realiseren terrasoverkapping
naast de kantine.
Realiseren van een pension.
Plaatsen van bijgebouw en 		
erfafscheiding (legalisatie).
24 Bebo-woningen.
Plaatsen dakkapel vooren achterdakvlak woning.
Vergroten woning.
Vergroten woning begane grond
en verdieping.
Realiseren van 4 bruggen.

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
7 juli 2020
Rijperweg 73, 1462MD
		
10 juli 2020
Hobrederweg 36, 1462 LK
		
14 juli 2020
Burgemeester de Geusstraat 5,
1461 BC
20 juli 2020
Kroostwijk 11, 1462PD
		

Project/activiteiten
Gebruik omzetten van woonhuis
naar kantoor.
Plaatsen dakkapel voordakvlak
woning.
Plaatsen dakopbouw achterzijde
woning.
Vervangen dakkapel door dakopbouw
voorzijde 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.

ALGEMEEN
RAADSBESLUIT VISIE VAN MIDDENBEEMSTER IN SEPTEMBER VERWACHT
Op 23 en 24 juni 2020 is de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster in de Raadscommissie
besproken. De commissieleden hebben aangegeven de besluitvorming op de visie over het zomerreces
te tillen. Naar verwachting gebeurt dit op 8 september aanstaande tijdens de eerste raadsvergadering na
de zomer.
Basisschool De Blauwe Morgenster
Om niet onnodig tijd te verliezen heeft de raad er wel mee ingestemd om de verplaatsing van
basisschool De Blauwe Morgenster naar nieuwbouwplan De Keyser II alvast in gang te zetten.
Basisschool De Blauwe Morgenster is (deels) aan vervanging en aan uitbreiding toe. In nieuwbouwplan
De Keyser II wordt ruimte gezocht voor een school met aanverwant programma, zoals een Integraal
Kind Centrum (IKC) met (buitenschoolse) kinderopvang, een peuterspeelvoorziening, het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) en de bibliotheek. De gemeente en De Beemster Compagnie verkennen nu
hiervoor de mogelijkheden.

ALGEMEEN
NIEUWE NOODVERORDENING SINDS 15 JULI 2020
Sinds 15 juli 2020 geldt er in de regio Zaanstreek-Waterland een nieuwe noodverordening:
De basisregels blijven gelden: blijf thuis bij klachten en laat u dan ook testen, werk zoveel mogelijk thuis,
handen wassen, 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Bent u benauwd en/of heeft u koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
Alle maatregelen zijn terug te vinden in de noodverordening van 15 juli 2020 op
www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl.

