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5 Zijn  met het eindigen van de ter  inzage legging 
uitrukpost  Zuidoostbeemster  officiële 
zienswijzen of bezwaren ingediend ?

Er  zijn  geen bezwaren ingediend. 

7 Wanneer stromen de, reeds op 
duurzaamheidvlak  acterende, ondernemers uit  
Beemster in  in  het traject? (dit  zou toch na ½ 
jaar?)

Op basis van het oorspronkelijk  contract  tussen de Milieudienst  
IJmond (Route du Soleil) en ondernemers (installateurs van 
zonnepanelen) was het vanaf begin dit  jaar  inderdaad mogelijk  om als 
installateur  in  te stromen. Naar  aanleiding van gesprekken tussen de 
wethouder en de potentiële bedrijven in  de gemeente Beemster is 
gebleken dat  de betreffende ondernemers hier  geen interesse meer in  
hebben.

9 Welke panden zijn  in  het 
ontwerpbestemmingsplan, ten opzichte van 
het vastgestelde plan in  1983, van bestemming 
gewijzigd?

Bestemmingsplannen moeten sinds een aantal  jaren worden ingericht  
volgens de Standaard voor Vergelijkbare Bestemmingsplannen 
(SVBP). Dat  betekent  dat een aantal  oude bestemmingen thans door 
de SVBP onder een andere vergelijkbare noemer zijn  gebracht. 
Bijvoorbeeld Middenweg 148 (kerk): was ‘religieuze doeleinden’ is 
geworden ‘maatschappelijk’.  

Daarnaast  hebben zich door de jaren heen op meerdere locaties 
gebruikswijzigingen plaatsgevonden die in  het ontwerp passende 
bestemmingen hebben gekregen. Bijvoorbeeld De Witte  MAVO aan de 
Leeghwaterstraat:  was ‘educatieve doeleinden’ is geworden ‘wonen’. 



Wordt  het meergebruik  van agrarische 
bouwvlakken (hoofdbestemming &  
functieaanduiding) zoals vastgesteld in  
bestemmingsplan Buitengebied 2012 ook in  dit  
beleid toegepast?

Wij  gaan ervan uit  dat u doelt  op verbrede landbouw. In  dat geval luidt  
het antwoord: nee. Er  is slechts één agrarisch bouwvlak  aanwezig in  
dit  bestemmingsplan (Jisperweg 68) dat conserverend is overgenomen. 

Bijlage A, rode opmerkingen op blz. 1 &  3: Is 
hier  in  voorzien?

Ja. Daarin  is voorzien in  het ter  inzage te leggen ontwerp. 

Wordt  de meest recente beleidswijziging van 
het recreatiebeleid (groepsaccommodatie en 
recreatiewoning bij  monumenten) ook in  de 
bebouwde kom van toepassing?

In  het beleid wordt  geen onderscheid gemaakt  in  bebouwde en niet  
bebouwde kom. 


