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Beleidsnotitie dammen en bruggen Beemster 2017

Geachte leden van de raad,

Hierbij delen wij u mede dat wij op 7 februarijl. hebben besloten het dammen en

bruggenbeleid te actualiseren met de 'Beleidsnotitie dammen en bruggen Beemster 2017'

De vorige beleidsnotitie dammen en bruggen dateerde uit 2009 en is voor zover mogelijk

meegenomen in de bestemmingsplannen die nadien tot stand zijn gekomen, zoals het

bestemmingsplan Buitengebied 2012 en het bestemmingsplan Middenbeemster en
Westbeemster 2013. De beleidsnotitie is daarbij relevant gebleven bij het toepassen van de
verg unningsbevoegdheden.

Er is vanuit de praktijk aanleiding geweest om het beleid aan te scherpen, te actualiseren en

als beleidsregel ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend te maken.

De vorige beleidsnotitie is destijds niet als beleidsregel ingevolge de Awb (titel 4.3)

bekendgemaakt zodat refererend aan het beleid per aanvraag een vaste gedragslijn moest

worden gemotiveerd. Als het beleid als beleidsregel is bekendgemaakt dan behoeft slechts
naar het beleid verwezen te worden.

Aangezien het beleid binnen de vergunningsbevoegdheden (binnenplanse en
kruimelañruijkingen resp. art. 2.12lid onder a sub 1" en 2" Wabo) van het college blijft, is het

beleid door het college vastgesteld. Zoals gesteld, is in een aantal bestemmingsplannen
rekening gehouden met het huidige beleid. Voor zover het bestemmingsplan geen kader

biedt, is de kruimelafwijking voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, relevant (art. 4 lid 3
bijlage ll van het Besluit omgevingsrecht).
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Wijgaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geihformeerd
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