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Start i ns praaktraject " Beeld kwal iteitsp lan De N ieuwe Tu i nderij-Oost"

Geachte leden van de raad,

De Beemster Compagnie heeft het voornemen in Zuidoostbeemster een nieuwe woonwijk
met maximaal 300 woningen te ontwikkelen, De Nieuwe Tuinderij-Oost'
Voor het in ontwikkeling te nemen plangebied "De Nieuwe Tuinderij - Oost", zijn geen

specifieke welstandscriteria opgenomen in de Beemster Omgevingsnota (welstandsnota)

d.d. 1O juli 2012 Hierin kan wel worden voorzien door vaststelling door uw raad van het
"Beeldkwaliteitsplan De Nieuwe Tuinderij Oost". Met de vaststelling van het
beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad, krijgt het beeldkwaliteitsplan een formele status
en kunnen aanvragen voor omgevingsvergunningen hieraan worden getoetst.

In de Woningwet is geregeld dat alvorens u daartoe kunt overgaan, ingezetenen van de
gemeente en belanghebbenden worden betrokken bij de voorbereiding van het besluit tot
vaststelling van (een specifiek deel van) de welstandsnota. Daartoe draagt ons college er
zotg voor dat het (concept-)Beeldkwaliteitsplan in het kader van een (formele)
inspraakprocedure m.i.v. 19 december 2016 gedurende zes weken op het gemeentehuis ter
inzage wordt gelegd. Tevens wordt het plan digitaal beschikbaar gesteld op de
gemeentelijke website www.beemster.net. Hiermee wordt aangesloten bij het
inspraaktraject van het voorontwerpbestemmingsplan "De Nieuwe Tuinderij - Oost" dat voor
de ontwikkeling van dit gebied is opgesteld. ln verband met de kerstvakantie wordt een
periode van zes weken gehanteerd. Bedoeling is om de definitieve versie(s) van zowel het
beeldkwaliteitsplan als het bestemmingsplan "De Nieuwe Tuinderij - Oost" gelijktijdig ter
vaststelling aan uw raad aan te bieden. Naar venryachting in het najaar van 2017 .

Wij vertrouwen erop u bij deze voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,
van Beemster.
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