
 
 

  pagina 1 van 2 

BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 6 augustus 2013     
   Week    32 
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, , B.G. Schalkwijk, Tj. Hoekstra en M. van Hal 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 30 juli 2013, week 

31 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Vraag om een aantal milieuthema's te onderzoeken bij MER voor 
het project zandwinning en ontgronding Markermeer 

Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van bijgaande Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau ontgronding Markerzand. 
2. In te stemmen met bijgaande reactie op het voornemen om 

in een gebied ter grootte van 420 hectare, zand te gaan 
winnen in het zuidwestelijke deel van het Markermeer. 

3. In te stemmen met bijgaand raadsinformatiedocument  
      nr. 240-21. 
 

L. Wagenaar-
Kroon/P. Kools 

3. Aankoop Loswal Monnickendam Besloten wordt:  
1. Over te gaan tot de aankoop van de loswal middels bijgaan-

de concept koopovereenkomst. 
2. Na ondertekening van de koopovereenkomst opdracht te 

geven voor een bodemonderzoek. 
3. De gemeenteraad te informeren zodra het bodemonderzoek 

bekend is en de koop definitief is. 
 

P. Kools 

4. Spoedeisend belang besluit bebouwde komgrenzen Waterland Besloten wordt in te stemmen met de conceptbrief  aan de 
Rechtbank Noord-Holland over de spoedeisende belangen be-
bouwde komgrenzen Waterland 
 

P. Kools 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
5. Verkoop grond achter Noordeinde 3 te Monnickendam Besloten wordt:  

1. In te stemmen met de verkoop van een perceel grond ter 
grootte van ongeveer 21 m² achter Noordeinde 3 te Monnic-
kendam. 

2. In te stemmen met een verkoopprijs van € 4.200,00 (zijnde 
    € 200,00 per m²). 
3. Hiertoe een koopovereenkomst op te stellen en te onder-
tekenen. 

4. Verzoek van de perceeleigenaar Noord-einde 1 af te wijzen. 
 

Tj. Hoekstra 

6. Individueel machtigingsbesluit vertegenwoordiging eerste aanleg Besloten wordt akkoord te gaan met individueel machtigings-
besluit ten behoeve van de vertegenwoordiging in eerste aanleg. 
 

Tj. Hoekstra 

7.  Overeenkomst ICT-omgeving gemeente Waterland Besloten wordt de overeenkomst ICT-omgeving gemeente 
Waterland aan te gaan met Centric Netherlands B.V. d.d. 6 au-
gustus 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tj. Hoekstra 

   
 


