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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 23 juli 2013      
   Week       30  
    
Aanwezig: P. Kools, B.G. Schalkwijk, Tj. Hoekstra en D. Broere 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 16 juli 2013, week 

29 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Beslissing op bezwaar n.a.v. het weigeren van een bouwvergunning 
en vrijstelling van het bestemmingsplan voor een serre op het 
perceel Rielant 93 

Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift van 22 maart 2013 (ontvangen 26 maart 
2013) gericht tegen het besluit van 1 maart 2013 (verzonden 6 
maart 2013) om een bouwvergunning met vrijstelling van het 
bestemmingsplan te weigeren ontvankelijk te verklaren con-
form het advies van de adviescommissie voor de bezwaar-
schriften Waterland d.d. 14 juni 2013. 

2. De bezwaren geuit in het bezwaarschrift als bedoeld in 
beslispunt 1 gelet op het advies van de commissie voor de be-
zwaarschriften Waterland d.d. 14 juni 2013 ongegrond te 
verklaren conform het advies van de adviescommissie voor de 
bezwaarschriften Waterland. 

3. Het primaire besluit om de omgevingsvergunning te weigeren 
te handhaven met aanpassing van de tweede alinea onder het 
kopje motivering op pagina 1 van het besluit betreffende het 
bestemmingsplan waarop het besluit is gebaseerd.  

4. In te stemmen met de beslissing op bezwaar zoals verwoord in 
de als bijlage bij dit advies bijgevoegde brief gericht aan be-
zwaarmaker. 

 

P. Kools 
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3. Beslissing op bezwaar inzake bezwaar n.a.v. een omgevings-

vergunning in afwijking van het bestemmingsplan voor het pand 
Nw. Niessenoortburgwal 3+4 

Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift van 11 maart 2013 (ontvangen 15 maart 
2013 en aangevuld bij brief van 28 maart 2013, ontvangen op 
4 april 2013) gericht tegen het besluit van 19 februari 2013 
(verzonden 27 februari 2013) om een omgevingsvergunning in 
afwijking van het bestemmingsplan te verlenen ontvankelijk te 
verklaren conform het advies van de adviescommissie voor de 
bezwaarschriften Waterland d.d. 14 juni 2013. 

2. De bezwaren geuit in het bezwaarschrift als bedoeld in beslis-
punt 1 gelet op het advies van de commissie voor de bezwaar-
schriften Waterland d.d. 14 juni 2013 ongegrond te verklaren 
conform het advies van de adviescommissie voor de bezwaar-
schriften Waterland.  

3. Het primaire besluit tot het verlenen van de omgevings-
vergunning te handhaven met aanpassing van de overweging 
op pagina 3, zesde punt van het besluit betreffende de in het 
ontwerpbestemmingsplan “Monnickendam binnen de vesting 
2013” opgenomen goot- en bouwhoogte. 

4. In te stemmen met de beslissing op bezwaar zoals verwoord in 
de als bijlage bij dit advies bijgevoegde brieven gericht aan 
vergunninghouder en bezwaarmaker. 

 

P. Kools 

4. Ondertekenen dechargeverklaring bij retourneren van bankgarantie 
Weezenland 1-4 te Monnickendam en aanpassing mandaatregeling 

Besloten wordt: 
1. Tot ondertekenen dechargeverklaring bij retourneren van 

bankgarantie Weezenland 1-4 te Monnickendam en te  laten 
retourneren. 

2. Afdelingshoofden te mandateren voor het ondertekenen van 
dechargeverklaringen bij en retourneren van bankgaranties. 

 

P. Kools 

5. Herinrichting oude gemeentewerf Ilpendam Besloten wordt akkoord te gaan met de aangepaste brief betref-
fende herinrichting oude gemeentewerf Ilpendam. 
 

P. Kools/ 
Tj. Hoekstra 
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6. Subsidieaanvraag Jachthaven en camping Hemmeland Besloten wordt akkoord te gaan met bijgevoegde subsidie-

aanvraag voor werkzaamheden op Jachthaven en camping 
Hemmeland. 
 
 

 

7.  Beëindigen huur Kerkbuurt 93A te Marken Besloten wordt in te stemmen met het verzenden van bijgevoeg-
de brief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 


