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Dossieronderzoek naar aanleiding van gesuggereerde afspraken m.b.t.
Volkstu i nencomplex Noorderpad

Geachte raadsleden,

Door middel van deze brief breng ik u op de hoogte van het dossieronderzoek over
vermeende afspraken die in relatie tot het ontwerpbestemmingsplan Volkstuinen
Noorderpad zouden zijn gemaakt.

Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 7 februari 2017 met betrekking tot het
voorstel van het college om het ontwerpbestemmingsplan Noorderpad aan te houden in
afwachting van een bredere visieontwikkeling van het gebied grenzend aan de A7 tussen de
Zuidenveg en het Noorderpad, werd door één van de insprekers gesuggereerd dat er
nadere afspraken zouden liggen tussen de gemeente Beemster met een aangrenzende
grondeigenaar over het niet bebouwen in het gebied gelegen tussen het Noorderpad en
Middenpad.

Volgens de inspreekster zouden deze afspraken zelfs notarieel vastgelegd zijn.
lk heb u toegezegd over dit ondeniverp dossieronderzoek te laten plaatsvinden.
Na archief- en dossieronderzoek is niet gebleken dat deze afspraken gemaakt zijn. Om
deze reden hebben wij op 28 maart 2017 de betrokken familie schriftelijk verzocht, indien
deze afspraken gemaakt zijn, deze (schriftelijke) afspraken aan ons toe te zenden zodat
deze meegenomen kunnen worden in de verdere behandeling van dit gebied.
De familie heeft niet gereageerd op deze brief, waarbij wij kunnen concluderen dat deze
afspraken niet bestaan aangezien ook ons dossieronderzoek niets in die richting heeft
opgeleverd.
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Mocht u inzage willen hebben in de betreffende dossierstukken dan hoor ik dat graag van u,
waarna deze (vertrouwelijk) ter inzage kunnen worden gelegd.

lk hoop u hiermee naar tevredenheid te hebben geinformeerd.

Met vriendel groet,

Butter
wethouder


