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onderwerp
Planologische procedure Herinrichting N243

Geachte raad,

Het college van Beemster is verzocht een procedure te starten om te komen tot een nieuw
bestemmingsplan voor de provinciale weg N243 tussen Alkmaar en Koggenland. De
provincie wil de functie van de N243 als gebiedsontsluitingsweg in standhouden, de weg
veiliger maken en waar mogelijk de ruimtelijke karakteristieken van het gebied versterken.
Een herinrichting van de N243 met onder andere de aanleg van rotondes op een aantal
kruispunten moet daaraan bijdragen. Het is in strijd met het huidige bestemmingsplan.

Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan heeft wettelijk vooroverleg plaatsgevonden.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft het college van burgemeester en wethouders
besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan'Herinrichting N243'en dit
ontwerpplan verder in wettelijke procedure te brengen.

Het ontwerpbestemmingsplan'Herinrichting N243'zal met ingang van 13 augustus tot en
met 24 september 2018 van maandag Um vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags
ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage liggen in het gemeentehuis van de gemeente
Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Via onze gemeentelijke website kunt
u kennis nemen van het ontwerpbestemmingsplan.
Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een
zienswijze naar voren brengen. Afhankelijk van ingediende zienswijzen zal een nadere
añreging (door het college) worden gemaakt.
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Het uiteindelijke bestemmingsplan zalter vaststelling aan uw raad worden aangeboden.

Wijvertrouwen erop u bijdeze voldoende te hebben geinformeerd.
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Hoogachtend,
ers van Beemster.
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