
Nummer: 262-50 

Portefeuillehouder: mr. JJ van der Hoeven 

Onderwerp: Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Broek in \V'aterland Drs. J. van Disweg 

De raad van de gemeente Waterland, 

gelezen het voorstel van burgemeester eg wethouders van 12 juni 2017; 

overwegende; 

dat op het concept 'Stedenbouwkundig Programma van Eisen Broek in Waterland - Drs. J. van Disweg' in 
de periode van vrijdag 24 augustus 2012 tot en met donderdag 2 oktober 2012 ter visie heeft gelegen met 
de mogelijkheid tot het indienen van een inspraakreactie; 

dat van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt; 

dat overleg is gevoerd tussen de ontwikkelaar en omwonenden van het plangebied; 

dat uw raad mede op basis van de uitkomsten uit het overleg tussen genoemde partijen op 5 september 
2013 het 'Stedenbouwkundig Programma van Eisen Broek in Waterland - Drs. J. van Disweg' gewijzigd 
heeft vastgesteld; 

dat in de periode van donderdag 23 september 2016 en 3 november 2016 over het 
voorontwerpbestemmingsplan 'Broek in \V'aterland Drs. J.van Disweg', conform het bepaalde in artikel 
3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, overleg is gevoerd met andere overheden; 

dat een viertaloverlegpartners een reactie heeft ingediend op het voorontwerpbestemmingsplan; 

dat de inhoud van 2 van de 4 reacties van de overlegpartners aanleiding hebben gegeven het 
bestemmingsplan aan te passen; 

dat de aanpassingen zijn benoemd in de 'Reactienota overleg en inspraak dorpsraad' en verwerkt zijn in het 
on twerp bes temmingsplan; 

dat op basis van het kernradenconvenant de dorpsraad van Broek in \V'aterland de mogelijkheid is geboden 
een reactie in te dienen op het voorontwerpbestemmingsplan; 

dat van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt; 

dat de beantwoording van de reactie is opgenomen in de 'Reactienota overleg en inspraak dorpsraad'; 

dat deze reactie geen aanleiding heeft gegeven het bestemmingsplan inhoudelijk aan te passen; 

dat het ontwerpbestemrrungsplan voldoet aan goede ruimtelijke ordening. 



BESLUIT: 

1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Broek in Waterland Drs. J.van Disweg' (GML-bestand: NL.IMRO.0852. 
BPKBRdisweg2016-onOl) met bijbehorende bestanden vast te stellen, waarbij voor de locatie van de 
geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN 
(versie mei 2015) en is opgeslagen onder de bestandsnaam 0_ NL.IMRO.0852. BPKBRdisweg2016- 
onOl; 

2. De versie op papier van het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen; 
3. Het ontwerpvaststellingsbesluit vast te stellen; 
4. Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvaststellingsbesluit voor een periode van zes weken ter visie 

te leggen met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen; 
5. De verwerking van de (eventuele) zienswijzen en de voorbereiding van de besluitvorming over te laten 

aan het college. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente \V'aterland, 
gehouden op 6 juli 2017. 

drs. E.G. 
griffier 

~ L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 
voorzitter 
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