Zienswijzenotitie & Nota van Wijzigingen
Ontwerpbestemmingsplan Monnickendam - Gemaal De
Poel
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1. Inleiding
Voorliggende notitie doet verslag van de inzageperiode van het Ontwerpbestemmingsplan ‘Monnickendam –
Gemaal De Poel’ en behandelt de wijzigingen die worden voorgestaan voor vaststelling van dit
bestemmingsplan.

Het Ontwerpbestemmingsplan ‘Monnickendam – Gemaal De Poel’ heeft met ingang van 28 december 2018
zes weken ter inzage gelegen. Een ieder heeft gedurende deze termijn van zes weken de mogelijkheid gehad
om een zienswijze in te dienen. Het Ontwerpbestemmingsplan kon worden ingezien:
•

op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder het planindentificatienummer
NL.IMRO.0852.BPLGMOgemdepoel018-ON01;

•

in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam, tijdens de openingstijden.

Zienswijzen konden schriftelijke worden ingediend per brief of per e-mail. Tevens kon op afspraak een
mondelinge zienswijze worden ingebracht.

Gedurende de termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is er een ambtshalve wijziging doorgevoerd. Deze
ambtshalve wijziging wordt beschreven in het volgende hoofdstuk van deze nota.
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2. Ambtshalve wijzigingen
In dit deel van de nota zijn de wijzigingen beschreven die ambtshalve worden doorgevoerd.
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Waterakkoord heeft in
februari 2019 overleg
plaatsgevonden tussen RWS
en Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
waarbij met name de
gevolgen van de
capaciteitsvergroting zijn
besproken. De uitkomst van
het overleg is dat RWS
Midden-Nederland
(rechtsopvolger van RWS
IJsselmeergebied) heeft
aangegeven geen bezwaar te
hebben ten aanzien van de
bouw van gemaal De Poel en
de hiermee gerealiseerde
capaciteitsvergroting.
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