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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.

HUISNUMMERBESLUITEN
Burgemeester en wethouders hebben op 21 juli 2020 met besluitnummer
1523921 het volgende besloten:
VASTSTELLEN:
Middenweg 1, Noordbeemster (NRA ID0370100000008563)

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Datum ontvangst
20 juli 2020

Locatie
Project/activiteiten
tussen Hendrick de
Oprichten van 75
Keyserweg en Rijperweg woningen.
23 juli 2020
Nieuwe Tuinderij Oost
Kappen van 40
fase 3B
houtopstanden.
24 juli 2020
Middenweg 5, 1463HA	Tijdelijk plaatsen van 2
stacaravans en bijgebouw
met 3 woonunits i.v.m.
verbouw hoofdgebouw.
25 juli 2020
J.J. Grootlaan 1, 1461BG	Plaatsen van 2
raamkozijnen in zijgevel
garage.
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
22 juli 2020
Jisperweg 62, 63 en 64, Aanpassen luifel voorzijde
1464NG
woning.
27 juli 2020
Weidegangweg 2 t/m 54 Oprichten van 58
even, Rijperweg 114g en woningen.
114h, Zwartbontstraat 1,
2, 3, 4, 6, 8 en 34,
Blaarkopstraat 1, 3 en 5,
Lakenvelderstraat 1 t/m 8
doorlopend en 10 t/m 20 even,
Hendricus de Goedeweg 62
t/m 70 even
28 juli 2020
Hendricus de Goedeweg 32, Realiseren van uitbouw en
1462MX	plaatsen van tweede
berging.
28 juli 2020
De Drie Merenweg
Realiseren van 4
Tuinderij Oost
toegangsbruggen.
> 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.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
UITGEBREIDE PROCEDURE
Datum besluit
21 juli 2020

Locatie + Postcode
Project/activiteiten
Rijperweg 83, 1462MD	Uitbreiden van het
bestaande restaurant en
realiseren van hotel op de
bovenliggende
verdiepingen.
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 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
waarom u bezwaar heeft
		 een omschrijving van het besluit waartegen 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.

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop hoe u
dat kunt doen.
Burgemeester en wethouders hebben op 27 juli 2020 met besluitnummer
1523880 het volgende besloten:
VASTSTELLEN:
Weidegangweg 2 t/m 54 even
Rijperweg 114g en 114h
Zwartbontstraat 1, 2, 3, 4, 6, 8 en 34
Blaarkopstraat 1, 3 en 5
Lakenvelderstraat 1 t/m 8 doorlopend en 10 t/m 20 even
Hendricus de Goedeweg 62 t/m 70 even

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

ALGEMEEN
KENNISGEVING VERLENING
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR
HET REALISEREN VAN EEN
STOLPBOERDERIJ AAN DE
MIDDENWEG 1 TE NOORDBEEMSTER
(UITGEBREIDE PROCEDURE) EN BESLUIT
HOGERE GRENSWAARDEN
Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij op 22 juli
2020 een omgevingsvergunning hebben verleend voor een stolpboerderij aan
de Middenweg 1 te Noordbeemster. Vanwege de strijdigheid met het geldende
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ is de uitgebreide voorbereidingsprocedure
van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) doorlopen (ingevolge
artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wabo). De gemeenteraad van Beemster
heeft ten behoeve van deze aanvraag een verklaring van geen bedenkingen
afgegeven. Burgemeester en wethouders van Beemster hebben tevens besloten
hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen.
INZAGE
Deze vergunning en het besluit hogere grenswaarden zijn vanaf maandag 10
augustus 2020 te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De ID-code van
de vergunning is NL.IMRO.0370.2020OVMiddenweg1-va01. De verleende omgevingsvergunning ligt met ingang van 10 augustus tot en met 21 september
2020 ter inzage.
In verband met de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk de papieren stukken te bekijken op het gemeentehuis van de gemeente Beemster en
het stadhuis van de gemeente Purmerend. De stukken kunnen op verzoek worden toegezonden. Dat kan via de e-mail (vergunning@purmerend.nl o.v.v. stolpboerderij Middenweg 1, Noordbeemster) of via telefonisch contact met het
team Vergunningen, Beleid en Advies (tel. nr. 0299 452 452).

HEEFT U KLACHTEN? LAAT U TESTEN
Sinds 1 juni kan iedereen met klachten die mogelijk duiden op het coronavirus
een testafspraak maken bij de GGD. U kunt hiervoor bellen naar het nummer
0800 - 1202. Dit nummer is 7 dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar. In de regio Zaanstreek-Waterland kunt u zich op 2 plaatsen laten testen.
In Purmerend kunt u voor de test terecht bij de coronatest ‘drive in’ aan de
achterkant van de brandweerkazerne, Gorslaan 50-52. In Zaandam is sinds
begin juli een corona teststraat aanwezig aan de Ronde Tocht 11.
Klachten die passen bij corona zijn: hoesten en/of neusverkouden en/of koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Zijn er geen klachten, dan heeft het
geen zin om zich te laten testen.

TIPS OM MAKKELIJK AFVAL TE SCHEIDEN
✔ TIP # 2: Hang een grote plastic zak in uw trapkast, schuur of garage voor
plastic verpakkingen, blikken en drinkflacons. Er zijn ook speciale vuilnisbakken
te koop met verschillende compartimenten. Bespaar ruimte door verpakkingen
plat te maken, schoonmaken is niet nodig. Het afval mag u brengen naar een
container in de buurt. U vindt ze onder andere bij alle winkelcentra.
Op ‘afval.beemster.nl > afval scheiden > verzamelcontainers op de kaart’
vindt u een overzicht van alle containers.
Als u eenmaal weet waar de containers staan en er een paar keer komt, wordt
afval scheiden vanzelf een gewoonte. Zo blijft de restafvalbak leger en kan het
plastic/blik gerecycled worden.

BEROEP OMGEVINGSVERGUNNING EN
HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER
Gedurende de termijn van zes weken kan degene die tijdig zienswijzen heeft
ingediend, beroep instellen bij de 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.
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot verlening van de verklaring van geen
bedenkingen kan niet apart beroep worden ingesteld. Dit besluit is deel geworden van het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning, alleen dit laatstgenoemde besluit staat open voor beroep.
VOORLOPIGE VOORZIENING OMGEVINGSVERGUNNING
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

