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Inlichtingen
 

Onderwerp
Beemster
bp. Jisperweg 28 en 30, Westbeemster

Procedure
Beroep

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zend ik u ingediende stukken die betrekking hebben op bovenvermelde procedure. 
De naam en het nummer van deze zaak zijn u eerder meegedeeld. U vindt ze bovenaan 
dit bericht onder "Onderwerp" en "Ons nummer".

Ik verzoek u naar aanleiding van de stukken een verweerschrift in te dienen. U hebt 
daartoe de gelegenheid tot en met 25 maart 2021.

Verder verzoek ik u om, indien u een besluit als bedoeld in artikel 6:19, eerste lid, van 
de Algemene wet bestuursrecht heeft genomen of indien u een dergelijk besluit nog gaat 
nemen, de Afdeling daarvan mededeling te doen.

Privacy
Wees er alert op welke privacygevoelige informatie u wenst te delen, want de Afdeling 
stuurt de van u ontvangen stukken door naar de andere partijen. Voor meer informatie 
gaat u naar www.raadvanstate.nl/privacyverklaring.

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend.

Hoogachtend, 
de griffier

3688919(3135) Postbus 20019 - 2500 EA Den Haag -T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 - www.raadvanstate.nl 
Bij correspondentie de datum en het nummer van deze brief vermelden



RAAD VAN STATE 
INGEKOMEN

A?2 5 JAN. 2021
zaaknr TöTTTTTETT-

AAN: ]<\
BEHANDELD DD. PAR

 
e-mail: l Raad van State

Afdeling Bestuursrechtspraak 
Postbus 20019 
2500 EA Den Haag

Driehuizen, 22 januari 2021

Onderwerp: beroep tegen vaststelling Bestemmingsplan Jisperweg 28 en 30 te
Westbeemster

Geachte voorzitter, leden van de Afdeling.

Namens mijn cliënte, mevrouw . wonende te Westbeemster 
 stel ik hierbij ter bewaring van haar rechten beroep in tegen 

de raad van de gemeente Beemster van 1 december 2020.

. aan de 
het besluit van

2
Van het besluit is de kennisgeving gedaan en is meegedeeld, dat beroep kan worden ingesteld 
van 14 de3cember tot en met 25 januari 2021.

Bijgaand treft u een kopie aan van het besluit en van de kennisgeving.

4
Mijn cliente heeft eerder en tijdig (uiterlijk op 13 juli 2020) zienswijze ingediend tegen het 
ontwerp bestemmingsplan.

5
Onderdeel van de overwegingen van de Raad bij de vaststelling van dit bestemmingsplan is 
het advies van de Stichting Agrarische Beoordelingscommissie van 6 oktober 2020.
Ik heb vandaag een kopie opgevraagd van dat advies.

6
Mijn cliente is het niet eens met de vaststelling van dit (postzegel)bestemmingsplan dat 
uitsluitend dient ter uitbreiding van de bedrijfshuisvesting van o.a. voertuigen voor grond en

1



wegwerkzaamheden alsmede landbouwvoertuigen, alsmede voor de aanleg van een overdekte 
was- en tankplaats op het adres aan de Jisperweg 28 en 30 te Westbeemster.

7
Het bestaande bestemmingsplan Buitengebied 2012 staat de gevraagde uitbreiding niet toe,

8
Naar de mening van mijn cliente worden de uitbreidingsmogelijkheden voor dit bedrijf, dat 
vooral werkzaam is in de grond- en wegwerkzaamheden, met daarnaast een stukje 
landbouwbedrijf, veel te ver opgerekt door (het college van B &W ) en de raad van de 
gemeente Beemster, hetgeen er toe leidt dat dit beschermde werelderfgoed “volgezet” gaat 
worden met dozen (= stallen) ten behoeve van een bedrijf dat gezien de bedrijfsvoering thuis 
hoort op een bedrijventerrein en niet op gronden met een van oudsher agrarische bestemming.

9
Ik zend Uw Raad op korte termijn de machtiging toe van mijn cliente.

10
Ik verzoek u mij een termijn te geven waarbinnen de gronden van beroep nader aangevuld 
dienen

In afwachting van uw berichten.

Bijlagen
1. Besluit Raad gemeente Beemster d.d. 1 december 2020
2. Kennisgeving van de vaststelling van het bestemmingsplan Jisperweg 28 en 30 te 

Westmeemster

2



Registratienummer: 1532981
Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Jisperweg 28 en 30, Westbeemster

De raad van de gemeente Seemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 10 november 2020, 

overwegende dat
- het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2012' de ontwikkeling niet toelaat;
- een nieuw bestemmingsplan Jisperweg 28 en 30 Westbeemster’, is voorbereid’, 

waarin de ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt.
de ontwikkeling in overeenstemming is met de relevante wetgeving en voldoet aan 
een goede ruimtelijke ordening,
tegen het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen drie zienswijzen zijn ingediend, 
maar dat deze geen aanleiding geven om van vaststelling af te zien;

- er geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12, tweede lid van de Wet ruimtelijke 
ordening vastgesteld hoeft te worden aangezien het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd.

instemmen met de aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan naar 
aanleiding van de dooi indieners 1 t/m 3 naar voren gebrachte zienswijzen, 
instemmen met de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan
het bestemmingsplan Jisperweg 28 en 30, Westbeemster' (iD-code.
NL IMRO.Q370 2020Jisperwg28en30-VA01 j, gewijzigd vast te stellen; 
op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen 
exploitatieplan vast te stellen

BESLUIT

Aldus vastgesteld in de open" ~~ 
van de raad d.d ~ j nrr

H C Heerschop 
voorzitter



Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Jisperweg 28 en 30, Westbeemster

Op 1 december 2020 heeft de gemeenteraad van Beemster het bestemmingsplan 
'Jisperweg 28 en 30, Westbeemster' vastgesteld.

Mtestemmngfplan voorziet in de realisatie van een werktuigenbenging en de verplaatsing 

van de (overdekte) tank- en wasplaats op het perceel Jisperweg 28 te Westbeemster.
Bij het plan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Heert Se^®dèn*an (ID-code NUMR0.0370.2020Jisperwg28en30-VA01) ligt met Ingang 

van 14 december 2020 tot en met 25 januari 2021 ter inzage.—. in verband met het Coronavirus is het momenteel niet iMogenjiTde papieren stukken te 
e ken op het gemeentehuis vah de gemeente Beemster en het stadhuis van d<> gemeente 

Purmerend Als u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met hetteam 
Ontwikkeling (Beleid en Planologie) van de gemeente Purmerend via (0299) 452 452. De 
stukken worden u dan per mail toegezonden. Daarnaast is het vastgestelde 
bestemmingsplan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimteliikeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde term„n van zes weken kan bero*> ingssteldI wordenbij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Dit is alleen moaelijk voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het 
ontwerDbestemmingsplan hebben ingediend, dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs 
n?,n st afzTn geweest hun zienswijze tegen he, ontwerpbestemmingsplan naar veren te 

brenoen U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via 
httns7/diaitaa11oket.raadvanstatem_l. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorgaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen 
belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voora.& 
dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, 9eleJ°P^® ^r°k d 
belanaen dat vereist Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de 
Voorzatter' van de AWeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook h,ervoor bent u

griffierecht verschuldigd.
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