
 

 
 

M E M O  
  

 

Aan : De raadscommissie 

Van : De griffier 

Datum : 30 april 2021 

Onderwerp : Bespreken van het voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan 

Buitengebied 2012.  

(agendapunt 7, raadscommissie 18 mei 2021) 

   

 

 

De gemeente actualiseert het bestemmingsplan voor het buitengebied. In het 

bestemmingsplan is geregeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond 

gebouwd mag worden. Het voorontwerp van deze herziening ligt van 6 april tot 17 mei ter 

inzage voor inspraak.  

In de commissievergadering is gelegenheid voor de raadsfracties om hun reacties op het 

voorontwerp te geven. Alle reacties worden verwerkt in een reactienota en met inbegrip 

daarvan wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld, die vervolgens ter inzage wordt 

gelegd. 

 

 

Proces en participatie actualisatie bestemmingsplan buitengebied 

(bron : memo 17 februari 2021, reg.nr. 1542269 van het college aan de gemeenteraad) 

 

1. Raadsinformatiebrief plan van aanpak (d.d. 1 december 2020, reg.nr. 153610). 

 

2. Inrichten participatiekanalen. 

 

3. Technische inventarisatie en inhoudelijke verkenning beleidsruimte. 

 

4. 1e Klankbordgroep: ophalen uitgangspunten. 

 

5. 2e klankbordgroep: oplossingen bespreken aan de hand van fictieve casus 

 

6. Openbare informatiebijeenkomst 2 februari 2021 voor de raadsfracties van Beemster-

Purmerend: presentatie proces en bevindingen. 

 

7. Week 11: 3e klankbordgroep: bespreken aan te passen bestemmingsplanregels. 

 

8. Week 12-13: Gereed maken concept ontwerpbestemmingsplan. 

 

9. Week 13. Openbare informatiebijeenkomst 1 april 2021 voor de raadsfracties van 

Beemster en Purmerend, presentatie voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan. 

Deze presentatie is voorafgaand aan de periode waarin het voorontwerp voor inspraak 

wordt voorgelegd aan belanghebbenden. 

  

 

https://www.beemster.net/content/bestemmingsplan-buitengebied
https://gemeentebestuur.beemster.net/Vergaderingen/Themabijeenkomst/2021/02-februari/19:00
https://gemeentebestuur.beemster.net/


10. Week 14-19: Vooroverleg met wettelijke partners zoals provincie en RCE en start 

inspraak voor inwoners en belanghebbenden over het concept 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

11. Week 20: Op verzoek van de raadsfracties van Beemster zal op 18 mei een extra 

bijeenkomst plaatsvinden om de inspraak en ingediende vooroverlegreacties op het 

concept ontwerpbestemmingsplan in uw raad te bespreken (is agendering van het 

concept ontwerpplan ter meningsvorming in de raadscommissie van 18 mei) 

 

12. Week 21-22: Verwerken en beantwoorden reacties uit het vooroverleg en de inspraak en 

met inbegrip daarvan het ontwerpbestemmingsplan opstellen. 

 

13. Week 23: Besluit college om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en deze 

ter inzage te leggen. 

 

14. Week 30-34: Verwerken en beantwoorden van de binnengekomen zienswijzen en het 

bestemmingsplan voor vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden. 

 

15. Week 38: Vaststelling van het bestemmingsplan op 21 september 2021 door de raad 

Beemster. 

 


