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De gemeente Beemster gaat het bestemmingsplan voor het buitengebied van de Beemster 

actualiseren. In het bestemmingsplan is geregeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat er 

op de grond gebouwd mag worden. Het huidige bestemmingsplan voor het buitengebied van de 

Beemster is opgesteld in 2012. Dat is vrij recent, toch is er aanleiding om het plan al te herzien. 

Daar gaat de gemeente mee aan de slag. Het is de bedoeling dat het vernieuwde 

bestemmingsplan klaar is rond de zomer van 2021. De herziening heeft geen gevolgen voor 

eerder verleende vergunningen of voor bestaande rechten. 
  

   

  

   

College neemt besluit over bestemmingsplan 
  

   

 

 

Het college is vandaag akkoord gegaan met de 

herziening van het bestemmingsplan buitengebied. De 

volgende stap is nu dat de commissie en de 

gemeenteraad het bestemmingsplan bespreken en dat 

de raad het gewijzigde plan vaststelt. 

 

Vanaf eind deze week kunt u het raadsvoorstel en de 

bijbehorende stukken op deze pagina bekijken. 

Vervolgens wordt het raadsvoorstel op 21 september vanaf 

19.30 uur besproken in de raadscommissie, die u live kunt volgen via deze link. 

 

Direct aansluitend op de commissievergadering van 21 september vindt de raadsvergadering 

plaats. Die kunt u hier bekijken. Als de commissie vindt dat het bestemmingsplan direct kan 

worden behandeld, gebeurt dat in de raadsvergadering op 21 september.  

https://gemeente-purmerend.email-provider.nl/web/sq2inb9gfa/zkbnpps4v3/5pnnpv8krs/ji2via3xaw
https://gemeente-purmerend.email-provider.nl/link/sq2inb9gfa/zkbnpps4v3/qkala5jxbu/5pnnpv8krs/ji2via3xaw
https://gemeente-purmerend.email-provider.nl/link/sq2inb9gfa/zkbnpps4v3/sbcpulxvdz/5pnnpv8krs/ji2via3xaw
https://gemeente-purmerend.email-provider.nl/link/sq2inb9gfa/zkbnpps4v3/cai7bes8yw/5pnnpv8krs/ji2via3xaw


 

Mocht besluitvorming niet plaatsvinden op 21 september, dan schuift dit op naar de 

raadsvergadering van 12 oktober. 

 

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt het vastgestelde bestemmingsplan ook weer 

voor 6 weken ter inzage gelegd, waarna het in werking treedt. 

   

  

   

Meer informatie 
  

   

   

     

Alle informatie over de wijzigingen in het 

bestemmingsplan voor het buitengebied vindt 

u op onze website. Wilt u contact met het 

projectteam? 

 

Bel tijdens kantooruren naar (0299) 452 889 of 

stuur een mail naar 

bestemmingsplanbuitengebied@beemster.net. 

Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u 

op. 
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