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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. 

In deze brief treft u informatie aan over bestemmingsplannen in het algemeen, over het 
voorontwerpbestemmingsplan Broek in \V'aterland 2018 en over het proces van het bestemmingsplan. 

Bestemmingsplannen 
Een bestemmingsplan bestaat uit drie delen: een verbeelding (kaart), planregels en een toelichting. Een 
bestemmingsplan geeft aan waar wel en waar niet mag worden gebouwd en onder welke voorwaarden 
(bijvoorbeeld hoogte). 

Daarnaast geeft een bestemmingsplan aan wat het gebruik van gronden en gebouwen mag zijn, waar zich 
bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen bevinden, en welke grond bedoeld is voor 
wegen en groen. 

Volgens de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen elke tien jaar worden herzien en 
moeten bestemmingsplannen digitaal zijn. Het geldend bestemmingsplan voor Broek in Waterland dateert 
uit 2008.1 Er moet daarom een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Dat wordt het bestemmingsplan 
Broek in Waterland 2018. 

Voorontwerpbestemmingsplan 
Het voorontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018 is klaar. U kunt het 
voorontwerpbestemmingsplan inzien: 
• Via de website van de gemeente: www.waterland.nl/projecten-en 

plannen/bestemmingsplannen/broek-in-waterland/bestemmingsplan-broek-in-waterland-2018-in 
procedure. 

• Op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het identificatienummer (ID) van het voorontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0852.BPKBR018- 
voOl. 

• Tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te 
Monnickendam. 

1 Het geldend bestemmingsplan Broek in Waterland 2008 kunt u inzien via de website van de gemeente, zie: 
www.waterland.nl/en/projecten-en-plannen/bestemmingsplannen/broek-in-waterland/plannen-in-pdf-broek-in 
waterland 
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Inloo,pbiieenkomst 
Op maandag 15 mei 2017 vindt van 19.00 tot 21.30 uur een open inloopbijeenkomst plaats in het Broeker 
Huis. U kunt binnenlopen op het tijdstip dat u het beste uitkomt. Tijdens de bijeenkomst is het 
voorontwerpbestemmingsplan in te zien en staan medewerkers voor u klaar om uw vragen te 
beantwoorden. 

I nspraaèreactie 
Als u het niet eens bent met de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan, dan kunt u tot en met 8 juni 
2017 een inspraakreactie indienen bij de gemeente. Dat kan per post of per e-mail aan: 
• Het college van burgemeester en wethouders o.v.v. Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan 

Broek in Waterland 2018. 
• Postadres: Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam. 
• E-mailadres:gemeente@waterland.nl. 

Proces- 
Het proces van het bestemmingsplan duurt in ieder geval tot en met het eerste kwartaal van 2018 en 
verloopt als volgt. 

1 e kwartaal 2018 

Bekendmaking en terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan. 
Informatie- en inloopbijeenkomst in Broek in Waterland. 
Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u een schriftelijke inspraakreactie 
indienen 0 de inhoud van het voorontwe bestemmin snlan, 

4e kwartaal2017 
Bekendmaking en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan. 
Informatie- en inloopbijeenkomst in Broek in Waterland. 
Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u een schriftelijke zienswijze 
indienen 0 de inhoud van het ontwe bestemmin solan, 

Heden 

3e kwartaal2017 

Bekendmaking en terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan. 
Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden, tegen 
betaling van griffierecht, een beroepschrift indienen bij de Afdeling 
Bestuursrechts raak van de Raad van State. 

Overige informatie 
Op de gemeentelijke website is een aparte pagina ingericht voor het bestemmingsplan Broek in Waterland 
2018. Op deze webpagina vindt u alle stukken en bekendmakingen> die betrekking hebben op het nieuwe 
bestemmingsplan. Het intemetadres is: 
• www.waterland.nl/projecten-en-plannen/bestemmingsplannen/broek-in-waterland/bestemmingsplan 

broek-in-waterland-2018-in-procedure 

Vragen? 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw 
J. van Ruler, tel: (0299) 658541. 

Met vriendelijke grdet, 
(1 I 

Jean van der Hoeven 

2 Onder voorbehoud. 
3 Formele kennisgevingen over de bekendmaking en terinzagelegging van documenten, worden ook geplaatst op de 
websites: www.officiëlebekendmakingen.nl en www.staatscourant.nl. U kunt zich op deze overheidsdienst abonneren 
via: https:/ /zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_wtgebreid_zoeken 
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