
Zuidoostbeemster, 22 januari 2013

Geachte gemeenteraad,

Op vrijdagochtend 7 december 2012 heeft Stichting Beemstergroen een brief, gericht aan uw 
college en de gemeenteraad, afgegeven op het gemeentehuis in de Middenbeemster. Deze 
brief staat helaas pas 12 februari op de agenda, terwijl de inhoud nu van belang is voor de 
afweging van uw beslissingen. 

Met name:   
agendapunt 9 aanleg gronddepot en 
agendapunt 12 aansluiting op de N244 
wil Beemstergroen u daarom beknopt het volgende uit bovengenoemde brief meegeven.
 
De Partiele Herziening Bestemmingsplan Zuidoostbeemster waarvan uitgegaan wordt, kan 
niet dienen als zelfstandig plan. De W-U bestemming is onthouden aan alle plangebieden in 
de Zuidoostbeemster door de uitspraak van 26 januari 2011 (200907212/1/R1) van de Raad 
van State. Vigerend bestemmingsplan in alle groene delen van de  Zuidoost is nog steeds het 
Bestemmingsplan Zuidoostbeemster 1971.

U, raadsleden, heeft het college in december 2012 gevolgd in haar advies: “te mogen door 
gaan met bouwen”, zonder om de onderliggende bevindingen van de twee onafhankelijke 
juristen te vragen of zelfs naar hun namen te informeren. 

Blijf u zich ervan bewust dat het bestuur van de Beemster groot risico loopt dat bij de nieuw 
ingezette procedure bij de Raad van State de in stukken geknipte bestemmingsplannen van De 
Nieuwe Tuinderij West afgeblazen worden.

Agendapunt 9, betreft de aanleg van het gronddepot. Beemstergroen kan u melden dat dit al 
meer dan een jaar gebruikt wordt en nu gigantisch groot is. Een ontluisterend gezicht vanaf de 
Oostdijk. En waar is van het Waterschap het verzoek voor een gronddepot? De Beemster 
Compagnie heeft dat verzoek niet bij u neergelegd. En dan nog, heeft het Waterschap zelf 
geen ruimte voor grondopslag? Hoelang blijft dat depot nog bestaan?  
De eerste foto’s van  de grondopslag zijn van november 2011.

Voor agendapunt 12, de aansluiting met de N244, die is vooralsnog onnodig, daar reeds in het 
voorgaande betoog aangegeven is, dat er slechts mondjesmaat gebouwd zal mogen worden.  

Blijft u doorgaan met plannen maken op een door de Raad van State onthouden 
bestemmingsplan,dan heeft dat best grote financiële consequenties, onaangenaam voor de 
begroting van de Beemster en eventuele samenwerking met Purmerend. 

Beemstergroen roept u dan ook op om te stoppen en eerst de juridische procedures af te 
wachten.

Met vriendelijke groet,

Evelien de Vries,
Voorzitter Stichting Beemstergroen








