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uw brief van uw kenmerk

onderwerp
Planologische procedure woningbouw Appels en perenpad

Geachte raad,

Op 22 maart jl. heeft uw raad besloten om de woníngbouwontwikkeling in het plangebied
'Appels en perenpad'te Zuidoostbeemster via de gemeentelijke coördinatieregeling ex art.

3.30 Wro mogelijk te maken. De te coördineren besluiten betreffen het bestemmingsplan, de
omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder. Middels onder-
havíge brief informeren wij u graag over het vervolgproces.

Om de gemeentelijke coördinatieregelíng gestalte te kunnen geven, is thans een ontwerp-
bestemmingsplan 'Appels en perenpad'opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan 'Appels en
perenpad' is gebaseerd op het zorgvuldíg opgestelde stedenbouwkundig plan voor De

Níeuwe Tuinderij West, waarmee het plangebied van een passend planologisch kader is

voorzien. De karakteristieken van De Beemster, en Zuídoostbeemster e.o. in het bijzonder,
worden gerespecteerd en geborgd in het ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van 27 woningen in het plangebied
'Appels en perenpad'. Coördinatie vindt plaats met de op 1 maart jl. door KBK Bouw BV

ingediende aanvraag om omgevingsvergunning voor 20 van de 27 woningen. Deze aan-
vraag om omgevingsvergunning is in overeenstemming met het ontwerpbestemmingsplan.
Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan heeft wettelijk vooroverleg plaatsgevonden.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft het college van burgemeester en wethouders op
19 apriljl. besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Appels en
perenpad'en dit ontwerpplan (gezamenlijk met de ontwerp-omgevingsvergunning en

ontwerpbesluít hogere waarden Wet geluidhinder) gecoördineerd verder in wettelijke
procedure te brengen.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Appels en perenpad' zal met ingang van 9 meitot en met 20
juni 2016 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30

tot 19.00 uur -tezamen met de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere
waarden Wet geluidhinder- ter inzage liggen in het gemeentehuis van de gemeente
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Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Via onze gemeentelijke website kunt
u kennis nemen van het ontwerpbestemmingsplan, evenals van de overige gecoördineerde
ontwerpbesluiten.
Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een
zienswijze naar voren brengen. Afhankelijk van ingediende zienswiizen zal een nadere
añrveging (door het college) worden gemaakt.

Het uiteindelijke bestemmingsplan zal ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. De
veruvachting is dat dit in de raadsvergadering van 6 september 2016 geschied.

Wij vertrouwen erop u bijdeze voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,
ren ouders Beemster.

A.J.M Vrolijks
burgemeester secretaris


