
Door afzender ter kennisname
aan de gemeenteraad gestuurd

Stichting NekkerZoom

Aan mevr. Zeeman, wethouder gemeente Beemster

Ondelwerp: Totale verrommeling Hollenbergterrein Vredenburghweg, Zuidoostbeemster

Zuidoostbeemster, I mei 2020

Geachte mevr. Zeeman,

De afgelopen jaren en met name nadat vorig jaar een nieuw bedr'rjf 'Groene Aggregaat' (plus
meerdere kleine bedrijven) op het Hollenbergterrein (Vredenburghweg) een van de hallen is gaan

huren is de zichtbare verrommeling en de geluidsoverlast in sterke mate toegenomen. De

breekactiviteiten van Hollenberg zelf dragen hiertoe bij.

Nadat er verschillende, nieuwe reclame-uitingen van de daar nu gevestigde bedrijven werden
aangebracht hebben bewoners tijdens het bewonersoverleg besloten om voor de illegale activiteiten
op het terrein b'rj de gemeente handhaving te vragen.
Inmiddels lopen er vele procedures. Het gaat hierb'rj niet alleen om de - tot nu toe 4 - reclame-
uitingen maar ook over te hoge bouwwerken (containers, mast, etc.), een woonwagen,
geluidsoverlast en werkzaamheden buiten kantooruren.
Daarnaast kunnen de gemeente en/of milieudiensten niet zeggen of de verschillende bedrijven zich

aan de milieuvereisten houden, c.q. een milieuvergunning/melding nodig hebben.

In een van de procedures is door de gemeente een last onder dwangsom opgelegd, De eigenaar
heeft deze last in eerste instantie genegeerd waardoor de last inmiddels is verbeurd. Vorige week is

r de betreffende reclame-uiting uiteindelijk toch weggehaald.

In een andere procedure heeft de rechter uitgesproken (conform het bestemmingsplan en
gemeentelijke beleid van de gemeenteraad) dat er geen nieuwe (licht)gevelreclame (18 meter lang)
mag worden aangebracht. De uitspraak was helder en gaf o.i. geen ruimte tot interpretatie. Het
betreffende bedrijf heeft zich hiervan niets aangetrokken en heeft in de week na de uitspraak toch
de door hen gewenste gevelreclame aangebracht.



o

De rechtbank heeft zelf in deze zaak voorzien en de omgevingsvergunning dus geweigerd. De
gemeente heeft beroep aangetekend b'rj de Raad van State maar is in alle gevallen nu toch verplicht
te har,dhaven,

Wij als stichting vinden onbegrijpelijk dat er beroep b'rj de Raad van State is ingediend. U als
gemeente heeft de UNESCO-status van de gemeente Beemster hoog in het vaandel. Dat is ook te
lezen in het omgevingsbeleid, de website, nota's enz, Als stichting komen wij hier voor op en
hebben dit daarom aan uw gemeente voorgelegd.

Het gaat niet om een enkel incident, het gaat om de verdere verromeling van het gebied. Wij willen
u de vraag voorleggen welk belang in deze zaak de gemeente heeft b'tj het beroep bij de Raad van
State.

Met vriendelijke groet,

Frank Beekers.

F. Beekers
Voozitter
Stichting Nekkerzoom
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