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Ontwerpbestemmingsplan Oorgat e.o.
 

 
 

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van dinsdag 8 februari 2011 het ontwerp-
bestemmingsplan Oorgat e.o. gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Het plan idn-
nummer van dit bestemmingsplan is NL.IMRO.0385.bpOorgatEO-ow01.

Het plangebied bevat het gebied dat van oorsprong bebouwd is langs het water ‘het Oorgat’ ten 
oosten van Edam. Het plangebied wordt aan de oostkant begrensd door de Zeevangszeedijk en 
westelijk wordt de grens van het bij ministerieel besluit aangewezen beschermde Stadsgezicht Edam 
aangehouden. Deze grens ligt ter hoogte van Oorgat 100 en op de kruin van de weg van de Noorder-
vesting. Het perceel Oorgat 21, 23 en 23a valt tevens in zijn geheel buiten het plangebied. De 
noordgrens van het gebied vormt globaal de grens tussen de percelen van de bebouwing inclusief de 
sloot en de aanliggende agrarische gronden en vlak bij de Zeevangszeedijk door het fort Edam, dat 
niet binnen onderhavig plangebied valt. De volkstuinen behoren wel tot het plangebied. De zuidelijke 
begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de kruin van de weg ‘Keetzijde’. 

Inzien 

Het ontwerpbestemmingsplan Oorgat e.o. met de daarop betrekking hebbende stukken liggen 
gedurende de eerder genoemde periode ter inzage bij het loket van de afdeling VROM, 
Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam tijdens de openingsuren van 9.00–12.30 uur. Buiten die uren kan 
het plan op afspraak worden ingezien. (tel. 0299-398 398)

Digitaal raadplegen 

Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien. Via de website van de gemeente: 
www.edam-volendam.nl, via de rubriek actueel →bekendmakingen →bestemmingsplannen → 
ontwerpbestemmingsplan ‘Oorgat e.o.’ met een link naar
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=Nl.imro.0385.bpoorgateo-ow01

Zienswijzen 

Gedurende de eerdergenoemde periode kan eenieder (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling een 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te 
worden gericht aan de gemeenteraad van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam onder 
vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oorgat e.o. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met een medewerker van 
de sectie Ruimtelijke Ontwikkeling. (tel. 0299-398 398)

Edam-Volendam, 7 februari 2011
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