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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. 
  

   

Ontwerp-bestemmingsplan buitengebied Beemster 

ter inzage 
 

Het college van Beemster legt het ontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied van 

Beemster ter inzage. In het bestemmingsplan is geregeld hoe de grond gebruikt mag 

worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. Van maandag 14 juni tot en met 

maandag 26 juli ligt het plan ter inzage en kan eenieder hierop reageren door een 

zienswijze in te dienen. 

 

De afgelopen maanden heeft de gemeente Beemster, samen met een klankbordgroep, aan de 

actualisatie van het bestemmingsplan gewerkt. De klankbordgroep bestond uit inwoners, 

ondernemers en andere belanghebbenden. Aan de hand van de gesprekken met de 

klankbordgroep is een voorontwerp opgesteld waarop iedereen kon reageren tussen 6 april en 

17 mei. 

 

Wethouder Zeeman: 'Op het voorontwerp zijn 60 reacties gekomen. We waarderen het enorm 

dat er zo wordt meegedacht door bewoners en ondernemers van het buitengebied. Dat maakt 

de plannen echt beter en zorgt ervoor dat meer mensen zich kunnen vinden in de inhoud van 

het bestemmingsplan.' 
  

   

  

   

https://gemeente-purmerend.email-provider.nl/web/sq2inb9gfa/xg8ayzrtsv/5pnnpv8krs/ji2via3xaw


Bekijk de plannen 
  

   

 

 

 

 

Het ontwerp-bestemmingsplan is te vinden op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op 'Plannen zoeken' en klik op 

Beemster op de kaart. Daar vindt u vervolgens het plan, onder de 

naam Buitengebied Beemster 2012 - Partiële herziening 2021. U 

kunt ook op plannaam zoeken. 

 

In verband met de maatregelen inzake het coronavirus is het momenteel niet mogelijk de 

papieren stukken te bekijken op het gemeentehuis van de gemeente Beemster en het stadhuis 

van de gemeente Purmerend. Als u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen 

met het team Ontwikkeling per e-mail (bestemmingsplanbuitengebied@beemster.net) of 

telefonisch (0299-452452). De stukken worden u dan toegezonden. 

   

  

   

Vervolgstappen 
  

   

 

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 14 

juni zes weken ter inzage. Tijdens deze 

periode kunnen zienswijzen worden ingediend. 

Dit kan telefonisch via 0299 452 889 

(maandag tot en met donderdag), per mail 

naar 

bestemmingsplanbuitengebied@beemster.net 

of per post naar postbus 7, 1462 ZG 

Middenbeemster. 

 

Zodra de zienswijzen op het 

ontwerpbestemmingsplan zijn behandeld, stelt 

de raad het bestemmingsplan vast. Het 

bestemmingsplan maakt straks deel uit van het 

omgevingsplan, dat opgesteld wordt onder de 

nieuwe Omgevingswet. 

 

  
  

     

   

     

    

  

   

Meer informatie 
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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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