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0nderwerp: uitspraak principeverzoek verplaatsing bedrijf Jisperweg 68

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van het verzoek dat u namens de familie Oudshoorn bij ons college heeft
ingediend om in principe medewerking te verlenen aan de bedrijfsverplaatsing van

Jisperweg 68 naar de Hobrederweg in Westbeemster delen wij u het volgende mede.

Wij zijn in principe niet bereid medewerking te verlenen aan de situering van het bouwvlak op

de in de bovengenoemde brief genoemde afstand. Hieronder vindt u een nadere toelichting.

U geeft in uw brief aan, dat de familie Oudshoorn het nieuwe bouwvlak aan de Hobrederweg op

een afstand van 400 meter vanaf de Jisperweg wenst te situeren.

Op 19 december 201-1 heeft de portefeuillehouder ruimtelijke ordening, de heer H. Hefting,

hierover met u, de heer C. Oudshoorn en de heer N. Hoedjes gesproken.

Zoals reeds tijdens dat onderhoud is aangegeven, kan, gelet op de uitspraak van de

raadscommissie in deze een afstand van 400 meter om planologische redenen niet worden

verantwoord. De redenen betreffen de openheÌd van het landschap en de milieuafstand.

P ri n ci pe uits p raak 4 e ges

Tegen deze principe-uitspraak kunt u geen bezwaar aanteken en. Zodra is beslist op een formele

aanvraag om een omgevingsvergunning bestaat wel de mogelijkheid om daartegen bezwaar en/of
beroep in te dienen.

De leges voor het behandelen van een principeverzoek bedragen € 55,50 (2OII). U ontvangt ter

voldoening hiervan te zijner tijd een nota.
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