
Grond eigendom 

gemeente of 

beemster-

compagnie

Aantal m2 > 

2.000m2

Verkeersveiligheid Afstand > 50 

meter van 

provinciale weg*

Afstand > 300 

meter rijksweg* 
#

Past het binnen het 

bestemmingsplan? 

Maatschappelijke ligging Tijdsspanne Toetsing aan visie Opmerking

1. Uitbreiding huidige locatie

a. Bovenop de school Ja                      Nee Op dit moment is het 

tijdens de haal- en 

brengtijden al erg druk 

rondom de school. De 

situatie zal gezien de 

toename van het aantal 

leerlingen opnieuw 

bekeken moeten worden. 

Er zal een verkeersveilige 

situatie gerealiseerd 

moeten worden. 

Ja Ja Ja --> Bestemmingsplan 

'Zuidoostbeemster I', 

bestemming 

Maatschappelijk. Staat 

school toe. Grondopp. 

bebouwing max. 75% van 

4988 m2. Max. 12 meter 

hoog.

Ligt midden in een 

woonwijk. 

1) Omgevingsvergunning voor bouwen  is 8 weken (reguliere 

procedure). Bezwaar + beroep kan alleen worden gemaakt 

tegen het (ontwerp van het) gebouw zelf. Niet tegen de 

locatie, bouwhoogte of massa.                                                                                    

2) Omgevingsvergunning brandveilig gebruik : afhankelijk van 

het daadwerkelijke bouwplan. In principe een uitgebreide 

procedure van max. 26 weken. Eventueel alleen een melding 

nodg omdat kan worden aangesloten bij het bestaande 

gebouw. Vroegtijdig overleg met de brandweer is gewenst.  

Uitspraak bewonersavond: ga binnen ZOB niet hoger bouwen 

als 2 lagen met kap. In dat perspectief is een of meerdere 

bouwlagen onwenselijk

Er zijn technische problemen met het gebouw, om deze reden 

wordt afgeraden om op het bestaande gebouw uit te breiden. 

OPSPOOR vond toentertijd deze optie niet wenselijk gezien de 

drukte in het gebouw. 

b. Naast de school Ja Ja Op dit moment is het 

tijdens de haal- en 

brengtijden al erg druk 

rondom de school. De 

situatie zal gezien de 

toename van het aantal 

leerlingen opnieuw 

bekeken moeten worden. 

Er zal een verkeersveilige 

situatie gerealiseerd 

moeten worden. 

Ja Ja Ja --> Bestemmingsplan 

'Zuidoostbeemster I', 

bestemming 

Maatschappelijk. Staat 

school toe. Grondopp. 

bebouwing max. 75% van 

4988 m2. Max. 12 meter 

hoog. 

Ligt midden in een 

woonwijk. 

1) Omgevingsvergunning voor bouwen  is 8 weken (reguliere 

procedure). Bezwaar + beroep kan alleen worden gemaakt 

tegen het (ontwerp van het) gebouw zelf. Niet tegen de 

locatie, bouwhoogte of massa.                                                                                    

2) Omgevingsvergunning brandveilig gebruik : afhankelijk van 

het daadwerkelijke bouwplan. In principe een uitgebreide 

procedure van max. 26 weken. Eventueel alleen een melding 

nodg omdat kan worden aangesloten bij het bestaande 

gebouw. Vroegtijdig overleg met de brandweer is gewenst.  

Optie is niet (concreet) voorgelegd/besproken in proces/prj 

Dorpsontwikkelingsvisie ZOB. Echter, vanwege de wens tot 

clustering van functies, waar draagvlak voor is, zou dit een te 

onderzoeken mogelijkheid kunnen zijn

Afhankelijk van de hoeveelheid bebouwing van het schoolplein 

en de geldende normen zal wellicht een alternatief voor het 

schoolplein in de omgeving gezocht moeten worden, bijv. de 

Spelemei. Als locatie voor de tijdelijke dependance is bij 

OPSPOOR geen draagvlak aanwezig. 

c. Buurthuis ombouwen Ja Nee Op dit moment is het 

tijdens de haal- en 

brengtijden al erg druk 

rondom de school. De 

situatie zal gezien de 

toename van het aantal 

leerlingen opnieuw 

bekeken moeten worden. 

Er zal een verkeersveilige 

situatie gerealiseerd 

moeten worden. 

Ja Ja Ja --> Bestemmingsplan 

'Zuidoostbeemster I', 

bestemming 

Maatschappelijk. Staat 

school toe. Grondopp. 

bebouwing max. 75% van 

4988 m2. Max. 12 meter 

hoog.

Ligt midden in een 

woonwijk. 

1) Omgevingsvergunning voor bouwen is 8 weken (reguliere 

procedure). Bezwaar + beroep kan alleen worden gemaakt 

tegen het (ontwerp van het) gebouw zelf. Niet tegen de 

locatie, bouwhoogte of massa.                                                                                    

2) Omgevingsvergunning brandveilig gebruik: afhankelijk van 

het daadwerkelijke bouwplan. In principe een uitgebreide 

procedure van max. 26 weken. Eventueel alleen een melding 

nodg omdat kan worden aangesloten bij het bestaande 

gebouw. Vroegtijdig overleg met de brandweer is gewenst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

of                                                                                                                                    

Geen omgevingsvergunning nodig bij een interne verbouwing 

die voldoet aan de volgende voorwaarden:                                                                                            

a) geen verandering van de draagconstructie,

b) geen verandering van de (sub)brandcompartimentering,

c) geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en 

d) geen verandering van het bouwvolume.

Wijkcentrum ZOB wordt gewaardeerd en als zodanig als drager 

voor de sociale cohesie van het dorp beschouwd. Ombouwen is 

mogelijk, maar dan moet buurthuisfunctie elders terug worden 

gefaciliteerd. Optie is in ieder geval niet (concreet) 

voorgelegd/besproken in proces/prj Dorpsontwikkelingsvisie 

ZOB

De stichting is eigenaar van dit deel van het gebouw, 

medewerking van hen is noodzakelijk. 

4. Purmerend tegenover het 

zwembadbruggetje 

(Westerdraay) (Suze 

groenewegstraat)

Nee Ja Er zal een verkeersveilige 

situatie gerealiseerd 

moeten worden.

Ja Ja Ja --> Bestemmingsplan 

'Overwhere-Zuid 2012',  

bestemming 

Maatschappelijk. Staat een 

school toe. Bebouwing 

max. 40% van 3064 m2 = 

1225 m2. Max 7,5 m hoog. 

Ligging aan de rand van 

een woonwijk. 

1) Omgevingsvergunning voor bouwen  is 8 weken (reguliere 

procedure). Bezwaar + beroep kan alleen worden gemaakt 

tegen het (ontwerp van het) gebouw zelf. Niet tegen de 

locatie, bouwhoogte of massa.                                                                                    

2) Omgevingsvergunning brandveilig gebruik : afhankelijk van 

het daadwerkelijke bouwplan. In principe een uitgebreide 

procedure van max. 26 weken. Eventueel alleen een melding 

nodg omdat kan worden aangesloten bij het bestaande 

gebouw. Vroegtijdig overleg met de brandweer is gewenst.  

Valt buiten de scope van de Dorpsontwikkelingsvisie ZOB Bestuur gemeente Purmerend heeft aangegeven dat deze 

gronden belangrijke natuurwaarden hebben en onbebouwd 

moeten blijven. 

5. Naast ZOB (ten zuiden van 

voetbalcomplex)

Nee Ja Er zal een verkeersveilige 

situatie gerealiseerd 

moeten worden.

Ja Deels. De grens 

van 300 meter 

tot de afrit van 

de snelweg ligt 

op het oostelijke 

perceel. 

Nee --> Bestemmingsplan 

'Buitengebied 2012', 

Bestemming Agrarisch  

Ligging in het 

buitengebied, in de 

toekomst wellicht wel in 

een woonwijk. 

1) Omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken van 

bestemmingsplan + bouwen  is 8 weken (reguliere 

procedure). Bezwaar + beroep kan worden gemaakt tegen 

locatie, bouwhoogte, massa, én (het ontwerp van) het 

gebouw zelf. Toetsing luchtwaliteit en externe veiligheid 

nodig  bij tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. 

Daarnaast moet onderbouwd worden dat de ontwikkeling 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.                                                                                          

2) Omgevingsvergunning brandveilig gebruik : uitgebreide 

procedure van max. 26 weken, omdat sprake is van een 

geheel nieuw gebouw. 

Zou voor een tijdelijke school in aanmerking kunnen komen, te 

meer vanwege goede combinatie met sportfunctie ter plaatse. 

Aandachtspunt is de noodzaak tot verdere uitbreiding van 

voetbalvereniging ZOB, die op dezelfde locatie uitbreiding van 

velden wensen. Zoals het er nu naar uitziet zal de 

Dorpsontwikkelingsvisie ZOB inzetten op verdere ontwikkeling 

van ZOBll. Daarbij zal een 2e permanente school waarschijnlijk 

een plaats krijgen op een centrale locatie in het dorp, bij het 

terrein van Jonk of tussen Noorderpad en de Volgerweg. 

Let op luchtkwaliteit! Onderzoeken luchtkwaliteit o.b.v. Art. 

5.16 Wet milieubeheer (art. 2.8 Besluit omgevingsrecht) +  

toetsing aan Art. 2 Besluit gevoelige bestemmingen. Locatie 

ligt zeer dicht (< 300m) bij de provinciale weg N244.

Resumé onderzochte locaties tijdelijke dependance basisschool De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang



6. a. Halverwege de Volgerweg - 

Noord

Nee Ja Er zal een verkeersveilige 

situatie gerealiseerd 

moeten worden.

Ja Ja Nee --> Bestemmingsplan 

'Buitengebied 2012', 

Bestemming Agrarisch  

Ligging in het 

buitengebied, in de 

toekomst wellicht wel in 

een woonwijk. 

1) Omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken van 

bestemmingsplan + bouwen  is 8 weken (reguliere 

procedure). Bezwaar + beroep kan worden gemaakt tegen 

locatie, bouwhoogte, massa, én (het ontwerp van) het 

gebouw zelf. Toetsing luchtwaliteit en externe veiligheid 

nodig  bij tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. 

Daarnaast moet onderbouwd worden dat de ontwikkeling 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.                                                                                          

2) Omgevingsvergunning brandveilig gebruik : uitgebreide 

procedure van max. 26 weken, omdat sprake is van een 

geheel nieuw gebouw. 

Gebied komt in het kader van de Dorpsontwikkelingsvisie ZOB in 

aanmerking voor vestiging van permanente 2e basisschool. 

Echter, vanwege bereikbaarheid betreft het zoekgebied bij 

Volgerweg - Noorderpad voor de nieuwe school vooral een 

locatie in nabijheid van Purmerenderweg.

b. Halverwege de Volgerweg - 

Zuid

Nee Ja Er zal een verkeersveilige 

situatie gerealiseerd 

moeten worden.

Ja Ja Nee --> Bestemmingsplan 

'Buitengebied 2012', 

Bestemming Agrarisch  

Ligging in het 

buitengebied, in de 

toekomst wellicht wel in 

een woonwijk. 

1) Omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken van 

bestemmingsplan + bouwen  is 8 weken (reguliere 

procedure). Bezwaar + beroep kan worden gemaakt tegen 

locatie, bouwhoogte, massa, én (het ontwerp van) het 

gebouw zelf. Toetsing luchtwaliteit en externe veiligheid 

nodig  bij tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. 

Daarnaast moet onderbouwd worden dat de ontwikkeling 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.                                                                                          

2) Omgevingsvergunning brandveilig gebruik : uitgebreide 

procedure van max. 26 weken, omdat sprake is van een 

geheel nieuw gebouw. 

Gebied komt in het kader van de Dorpsontwikkelingsvisie ZOB in 

aanmerking voor vestiging van permanente 2e basisschool. 

Echter, vanwege bereikbaarheid betreft het zoekgebied bij 

Volgerweg - Noorderpad voor de nieuwe school vooral een 

locatie in nabijheid van Purmerenderweg.

7. Terrein Jonk Nee Ja Er zal een verkeersveilige 

situatie gerealiseerd 

moeten worden.

Ja Deels. Nee --> Bestemmingsplan 

'Zuid-Oost 1971', 

Bestemming Garagebedrijf

Ligging aan de rand van 

een woonwijk. 

1) Omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken van 

bestemmingsplan + bouwen  is 8 weken (reguliere 

procedure). Bezwaar + beroep kan worden gemaakt tegen 

locatie, bouwhoogte, massa, én (het ontwerp van) het 

gebouw zelf. Toetsing luchtwaliteit en externe veiligheid 

nodig  bij tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. 

Daarnaast moet onderbouwd worden dat de ontwikkeling 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.                                                                                          

2) Omgevingsvergunning brandveilig gebruik : uitgebreide 

procedure van max. 26 weken, omdat sprake is van een 

geheel nieuw gebouw. 

Gebied komt in het kader van de Dorpsontwikkelingsvisie ZOB in 

aanmerking voor vestiging van permanente 2e basisschool.

1) Let op aanwezigheid LPG tankstation op perceel 

Purmerenderweg 113! Onderzoek externe veiligheid 

noodzakelijk. Kwetsbare bestemmingen zoals scholen en 

kinderdagverblijven liever niet dichtbij een LPG-tankstation 

i.v.m. explosiegevaar en beperkte zelfdredzaamheid kinderen 

en babies.                                   2) Indien bestaande bebouwing 

gesloopt moet worden zijn daarvoor wellicht, aanvullend op 

luchtwaliteit en externe veiligheid, ook nog andere 

onderzoeken nodig, zoals asbestonderzoek, flora- en fauna, 

bodemonderzoek. 

8. Spelemei Ja Ja Op dit moment is het 

tijdens de haal- en 

brengtijden al erg druk 

rondom de school. De 

situatie is wel 

verkeersveilig ingericht. 

Ja Ja Nee --> Bestemmingsplan 

'Middenpad Spelemei 

2010', Bestemming Cultuur 

en ontspanning - speeltuin

Ligt midden in een 

woonwijk. 

1) Omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken van 

bestemmingsplan + bouwen  is 8 weken (reguliere 

procedure). Bezwaar + beroep kan worden gemaakt tegen 

locatie, bouwhoogte, massa, én (het ontwerp van) het 

gebouw zelf. Toetsing luchtwaliteit en externe veiligheid 

nodig  bij tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. 

Daarnaast moet onderbouwd worden dat de ontwikkeling 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.                                                                                          

2) Omgevingsvergunning brandveilig gebruik : uitgebreide 

procedure van max. 26 weken, omdat sprake is van een 

geheel nieuw gebouw. 

Uitspraak bewonersavond: behoud en versterk de speelplaatsen 

binnen het dorp. In alle ontwikkelvarianten is ingezet op 

behoud van de Spelemei en voetbalkooi. Mogelijke vestiging 

van een  tijdelijke school past niet in die visie.

De Spelemei is verhuurd aan Algemene Speeltuinvereniging De 

Spelemei. 

9. Voetbalkooi Ja Nee Op dit moment is het 

tijdens de haal- en 

brengtijden al erg druk 

rondom de school. De 

situatie is wel 

verkeersveilig ingericht. 

Ja Ja Nee --> Bestemmingsplan 

'Middenpad Spelemei 

2010', Bestemming Cultuur 

en ontspanning

Ligt midden in een 

woonwijk. 

1) Omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken van 

bestemmingsplan + bouwen  is 8 weken (reguliere 

procedure). Bezwaar + beroep kan worden gemaakt tegen 

locatie, bouwhoogte, massa, én (het ontwerp van) het 

gebouw zelf. Toetsing luchtwaliteit en externe veiligheid 

nodig  bij tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. 

Daarnaast moet onderbouwd worden dat de ontwikkeling 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.                                                                                          

2) Omgevingsvergunning brandveilig gebruik : uitgebreide 

procedure van max. 26 weken, omdat sprake is van een 

geheel nieuw gebouw. 

Uitspraak bewonersavond: behoud en versterk de speelplaatsen 

binnen het dorp. In alle ontwikkelvarianten is ingezet op 

behoud van de Spelemei en voetbalkooi. Mogelijke vestiging 

van een  tijdelijke school past niet in die visie.

10. Naast de snelweg (volkstuin) Nee Ja Er zal een verkeersveilige 

situatie gerealiseerd 

moeten worden.

Ja Nee Nee --> Bestemmingsplan 

'Zuidoostbeemster I',  

Bestemming Agrarisch

De locatie ligt aan de rand 

van een woonwijk, maar 

ligt volgens de norm te 

dichtbij de snelweg. 

1) Omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken van 

bestemmingsplan + bouwen  is 8 weken (reguliere 

procedure). Bezwaar + beroep kan worden gemaakt tegen 

locatie, bouwhoogte, massa, én (het ontwerp van) het 

gebouw zelf. Toetsing luchtwaliteit en externe veiligheid 

nodig  bij tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. 

Daarnaast moet onderbouwd worden dat de ontwikkeling 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.                                                                                          

2) Omgevingsvergunning brandveilig gebruik : uitgebreide 

procedure van max. 26 weken, omdat sprake is van een 

geheel nieuw gebouw. 

Over het algemeen is er geen draagvlak voor inbreilocaties 

binnen ZOB waar dit er één van zou kunnen zijn. 

Let op luchtkwaliteit! Onderzoeken luchtkwaliteit o.b.v. Art. 

5.16 Wet milieubeheer (art. 2.8 Besluit omgevingsrecht) +  

toetsing aan Art. 2 Besluit gevoelige bestemmingen. Locatie 

ligt zeer dicht bij rijksweg A7.



11. a. De Nieuwe Tuinderij Oost - 

noord

Ja Ja Er zal een verkeersveilige 

situatie gerealiseerd 

moeten worden.

Ja Ja Nee --> Bestemingsplan 'De 

Nieuwe Tuinderij - Oost', 

Bestemming Woongebied

Ligt midden in een 

woonwijk, wel circa de 

eerste 2 jaar nog in een 

bouwgebied. 

1) Omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken van 

bestemmingsplan + bouwen  is 8 weken (reguliere 

procedure). Bezwaar + beroep kan worden gemaakt tegen 

locatie, bouwhoogte, massa, én (het ontwerp van) het 

gebouw zelf. Toetsing luchtwaliteit en externe veiligheid 

nodig  bij tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. 

Daarnaast moet onderbouwd worden dat de ontwikkeling 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.                                                                                          

2) Omgevingsvergunning brandveilig gebruik : uitgebreide 

procedure van max. 26 weken, omdat sprake is van een 

geheel nieuw gebouw. 

Is als optie in één van de ontwikkelvarianten opgenomen. Hier is 

wisselvallig op gereageerd (40% voor, 30% tegen, 30% neutraal).

Er wordt aanvullend een verkeerstechnisch onderzoek 

uitgevoerd naar deze locatie. 

b. De Nieuwe Tuinderij Oost - 

zuid

Ja Ja Er zal een verkeersveilige 

situatie gerealiseerd 

moeten worden.

Ja Ja Nee --> Bestemmingsplan 

'De Nieuwe Tuinderij - 

Oost', Bestemmingen 

Wonen-1, Wonen-2, 

Woongebied en Verkeer

Ligt midden in een 

woonwijk, wel circa de 

eerste 2 jaar nog in een 

bouwgebied. 

1) Omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken van 

bestemmingsplan + bouwen  is 8 weken (reguliere 

procedure). Bezwaar + beroep kan worden gemaakt tegen 

locatie, bouwhoogte, massa, én (het ontwerp van) het 

gebouw zelf. Toetsing luchtwaliteit en externe veiligheid 

nodig  bij tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. 

Daarnaast moet onderbouwd worden dat de ontwikkeling 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.                                                                                          

2) Omgevingsvergunning brandveilig gebruik : uitgebreide 

procedure van max. 26 weken, omdat sprake is van een 

geheel nieuw gebouw. 

Is als optie in één van de ontwikkelvarianten opgenomen. Hier is 

wisselvallig op gereageerd (40% voor, 30% tegen, 30% neutraal).

Er wordt aanvullend een verkeerstechnisch onderzoek 

uitgevoerd naar deze locatie. 

12. Einde Noorderpad (tussen 

Noorderpad 64 en 69)

Nee Ja Er zal een verkeersveilige 

situatie gerealiseerd 

moeten worden.

Ja Ja Nee --> Bestemmingsplan 

'Buitengebied 2012', 

Bestemming Agrarisch

Ligging in het 

buitengebied, in de 

toekomst wellicht wel in 

een woonwijk. 

1) Omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken van 

bestemmingsplan + bouwen  is 8 weken (reguliere 

procedure). Bezwaar + beroep kan worden gemaakt tegen 

locatie, bouwhoogte, massa, én (het ontwerp van) het 

gebouw zelf. Toetsing luchtwaliteit en externe veiligheid 

nodig  bij tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. 

Daarnaast moet onderbouwd worden dat de ontwikkeling 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.                                                                                          

2) Omgevingsvergunning brandveilig gebruik : uitgebreide 

procedure van max. 26 weken, omdat sprake is van een 

geheel nieuw gebouw. 

Als inbreilocatie is geen draagvlak voor ontwikkeling van dit 

perceel. Echter als onderdeel van ontwikkeling ZOBll betreft dit 

een potentieel ontwikkelingsgebied voor woningbouw waar 

waarschijnlijk op ingezet gaat worden.

13. Op het terrein bij ZOB 

(voetbalcomplex)

Ja Nee Er zal een verkeersveilige 

situatie gerealiseerd 

moeten worden.

Ja Deels. Het 

westelijke deel 

ligt binnen 300 

meter tot de 

rand van de afrit 

van de snelweg 

A7. Het 

oostelijke deel 

ligt op net meer 

dan 300 meter 

van de rand van 

de afrit van de 

snelweg.  

Nee -->  Bestemmingsplan 

'Buitengebied 2012', 

Bestemming Sport

Ligging in het 

buitengebied, in de 

toekomst wellicht wel in 

een woonwijk. 

1) Omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken van 

bestemmingsplan + bouwen  is 8 weken (reguliere 

procedure). Bezwaar + beroep kan worden gemaakt tegen 

locatie, bouwhoogte, massa, én (het ontwerp van) het 

gebouw zelf. Toetsing luchtwaliteit en externe veiligheid 

nodig  bij tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. 

Daarnaast moet onderbouwd worden dat de ontwikkeling 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.                                                                                          

2) Omgevingsvergunning brandveilig gebruik : uitgebreide 

procedure van max. 26 weken, omdat sprake is van een 

geheel nieuw gebouw. 

Vanuit de Dorpsontwikkelingsvisie ZOB is in alle 

ontwikkelvarianten ingezet op (door)ontwikkeling van het 

sportcluster op deze locatie. Dit betreft dan vooral de 

permanente functie. Hier is ook draagvlak voor.

1) Let op luchtkwaliteit! Onderzoeken luchtkwaliteit o.b.v. Art. 

5.16 Wet milieubeheer (art. 2.8 Besluit omgevingsrecht) +  

toetsing aan Art. 2 Besluit gevoelige bestemmingen. Locatie 

ligt zeer dicht (< 200m) bij de provinciale weg N244.                                                                     

2) Van oost naar west loopt ondergronds een waterleiding over 

het perceel. Binnen 5 meter hiervan mogen  geen gebouwen 

worden gebouwd. Afwijking hiervan is bespreekbaar. 

14. Strook voor de oude Spelemei 

(Dirk Dekkerstraat)

Ja Nee Er zal een verkeersveilige 

situatie gerealiseerd 

moeten worden.

Ja Nee Nee --> Uitwerkingsplan 

'Dirk Dekkerstraat', 

Bestemming Groen

De locatie ligt midden in 

een woonwijk, maar ligt 

volgens de norm te dichtbij 

de snelweg. 

1) Omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken van 

bestemmingsplan + bouwen  is 8 weken (reguliere 

procedure). Bezwaar + beroep kan worden gemaakt tegen 

locatie, bouwhoogte, massa, én (het ontwerp van) het 

gebouw zelf. Toetsing luchtwaliteit en externe veiligheid 

nodig  bij tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. 

Daarnaast moet onderbouwd worden dat de ontwikkeling 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.                                                                                          

2) Omgevingsvergunning brandveilig gebruik : uitgebreide 

procedure van max. 26 weken, omdat sprake is van een 

geheel nieuw gebouw. 

In het kader van de Dorpsontwikkelingsvisie ZOB is niet concreet 

gesproken over deze locatie, maar gezien de afkeer tegen 

inbreilocaties en de wens tot behoud van groen- en 

speelplaatsen binnen het bestaande dorp zal deze locatie niet 

als ontwikkellocatie worden aangeduid

* Op basis van het 'Besluit gevoelige bestemmingen' is onderzoek naar luchtkwaliteit nodig bij locaties binnen 300 meter van de rand van een rijksweg en binnen 50 meter van de rand van een provinciale weg.  

# Hierbij is uitgegaan van de bestaande wegstructuur van de A7. Het is de bedoeling dat in de toekomst de A7 ter hoogte van Zuidoostbeemster wordt verbreed.

Nb. 1. De kavelstrook naast de school en de grond tegenover deze kavelstrook (locatie 2 en 3) zijn niet in dit overzicht meegenomen. Deze locaties zijn voor de noodlokalen onderzocht. Op dit moment zijn deze twee locaties niet actueel meer, omdat hier woningen zijn gebouwd. 

       2. Van de locaties in het overzicht is niet het draagvlak in de omgeving onderzocht. 


