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Geachte heer, mevrouw, 

In november 2016 hebben wij u geïnformeerd dat de Gemeente Waterland een nieuw bestemmingsplan 
opstelt voor Broek in Waterland en in april 2017 hebben wij u geïnformeerd over het 
voorontwerp bes temmingsplan. 

De voorontwerpfase is recent afgerond en met deze brief informeren wij u over: 
• de komende fase van het bestemmingsplan: het ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018, 

en; 
• de procedure voor een Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, die tegelijk met de 

bestemmingsplanprocedure wordt gevoerd. 

Wij maken u er tevens op attent dat dit de laatste huis-aan-huis-brief is die u ontvangt over het 
bes temmingsplan. 
• Het proces kunt u verder volgen via de webpagina van het bestemmingsplan: 

www.waterland.nl/bestemmingsplannen/broek-in-waterland/bestemmingsplan-broek-in-waterland- 
2018. Op deze webpagina vindt u alle stukken en bekendmakingen die betrekking hebben op het 
bes temmingsplan. 

• De kennisgevingen over het bestemmingsplan worden geplaatst in de Staatscourant, op de website 
www.officielebekendmakingen.nl en (in verkorte vorm) op de gemeentepagina in Ons Streekblad. 

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018 is klaar. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 
vrijdag 5 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien: 
• via de website van de gemeente: www.waterland.nl/bestemmingsplannen/broek-in 

waterland/bes temmingsplan- broek-in -waterland- 2018. 
• op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nL 

Het identificatienummer (ID) van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0852.BPKBR018-on01. 
• tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te 

Monnickendam. 

Inloopbijeenkomst 
" Op maandag 5 februari 2018 vindt van 19.00 tot 21.30 uur een inloopbijeenkomst plaats in het Broeker 

Huis. U kunt binnenlopen op het tijdstip dat u het beste uitkomt. Tijdens de bijeenkomst zijn het 
ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden in te zien. Tevens staan medewerkers 
voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. 
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Ziemwiize ontwerpbestemmingjplan 
Als u het niet eens bent met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan, dan kunt u tot en met 
donderdag 15 februari 2018 een zienswijze indienen. Dat kan per post of per e-mail aan de gemeenteraad 
o.v.v. Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018. 
• Postadres: Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam. 
• E-mailadres:gemeente@waterland.nl. 
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via, tel: (0299) 658 507. 

Procedure hogere waarden Wet geluidhinder 
Voor drie percelen 1 in het bestemmingsplan wordt door het college van burgemeester en wethouders een 
besluit voorbereid voor het vaststellen van hogere waarden vanwege wegverkeerslawaai (Wet geluidhinder). 
Het ontwerpbesluit hogere waarden ligt ook vanaf vrijdag 5 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage. 
U kunt het ontwerpbesluit inzien: 
• via de website van de gemeente: www.waterland.nl/bestemmingsplannen/broek-in 

waterland/bestemmingsplan-broek-in-waterland-2018. 
• bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam, tijdens de 

openingstijden. 
• tijdens de bovengenoemde inloopbijeenkomst in het Broeker Huis. 

Zienswiize ontwerpbesluit hogere waarden 
Belanghebbenden bij het besluit hogere waarden kunnen tot en met donderdag 15 februari 2018 een 
zienswijze indienen. Dat kan per post of per e-mail aan het college van burgemeester en wethouders o.v.v. 
Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder drie percelen. 
• Postadres: Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam. 
• E-mailadres:gemeente@waterland.nl. 
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via, tel: (0299) 658 507. 

Proces- 
Het proces verloopt na bovenbeschreven inzageperiode nog als volgt. 

2e kwartaal 2018 

• Collegebesluit over ingediende zienswijzen en besluit hogere waarden. 
• Raadsbesluit over ingediende zienswijzen en vaststelling bestemmingsplan. 
• Bekendmaking en terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan. 
• Bekendmaking en terinzagelegging besluit hogere waarden. 
• Tijdens de periode van terinzagelegging van het vastgestelde 

bestemmingsplan en het vastgestelde besluit hogere waarden, kunnen 
belanghebbenden, tegen betaling van griffierecht, een beroepschrift 
indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Vragen? 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw 

 tel: (0299) 658 541. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 

hoofd afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 

1 Cornelis Roelestraat 34, Eilandweg 31 en Molengouw 46. 
2 Onder voorbehoud. 
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