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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 19 november 2013    
   Week    47   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, P. Kools, B.G. Schalkwijk, Tj. Hoekstra en D. Broere 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 12 november 2013, 
week 46 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Notitie toekomstvisie Landsmeer Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de notitie ‘Toekomstvisie Landsmeer 

getiteld Ruimte voor Kwaliteit”. 
2. In te stemmen met bijgevoegd informatiedocument voor de 

raad. 
3. In te stemmen met bijgaande brief aan de gemeente 

Landsmeer waarin de reactie van Waterland is verwoord. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Stembureaus benoemen voor de verkiezingen van de gemeenteraad 
en het Europees Parlement in 2014 

Besloten wordt: 
1. De in dit voorstel genoemde stembureaus formeel te benoe-

men als stembureau voor de verkiezing van de gemeenteraad 
op 19 maart en de verkiezing van het Europees Parlement 
op 22 mei 2014. 

2. Het besluit d.d. 8 oktober 2013 “Stembureaus te benoemen 
voor de verkiezingen van de gemeenteraad en het Europees 
Parlement in 2014” in te trekken. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Verzoek om uitstel wijzigingsplan en handhaving voor de wijziging 
van de bestemming ‘Wonen-Stolp’ naar ‘Agrarisch’ Jaagweg 19 te 
Ilpendam 

Besloten wordt in te stemmen met het verzoek om uitstel van de 
procedure voor een wijzigingsplan voor Jaagweg 19 te Ilpendam 
en niet handhavend op te treden tot de uitspraak van de Raad 
van State op het beroep tegen bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2013’. 
 

P. Kools 
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5. Anterieure overeenkomst voor de bestemmingsplanprocedure voor 
het perceel Overleek 6 te Monnickendam (theetuin) 

Besloten wordt: 
1. Een aangepaste overeenkomst te sluiten met de aanvrager 

waarin wordt geregeld dat de aanvrager de kosten draagt die 
noodzakelijk zijn voor de te voeren procedure en eventuele 
planschade. 

2. De aanvrager tot 1 december 2013 in de gelegenheid te stel-
len de overeenkomst te ondertekenen. 

 

P. Kools 

6. Beslissing op bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning voor 
het bouwen van een uitbouw aan de voorzijde van het woonhuis 
op Kets 1 te Marken 

Besloten wordt: 
1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschrif-

ten Waterland over te nemen. 
2. De bezwaren ongegrond te verklaren en het primaire besluit 

tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een aanbouw aan de voorzijde van het woon-
huis op het adres Kets 1 te Marken, in stand te laten. 
 

P. Kools 

7.  Zonnepanelen en energiebesparende maatregelen gemeentehuis Besloten wordt: 
1. In te stemmen met Programma van Eisen Photo Voltaic 

(PV) installatie gemeentehuis. 
2. In te stemmen met gelijktijdige uitvoering van overige ener-

giebesparende maatregelen in het gemeentehuis om subsidie 
te krijgen. 

3. Voor de financiering van de PV-installatie een bedrag van           
€ 15.000,-- te onttrekken aan de post onvoorzien. 

 

P. Kools 

8.  Beantwoording brief Stadsraad Monnickendam met het verzoek 
aanpassen tijden gehandicapten parkeerplaatsen binnenstad 
Monnickendam 
 

Besloten wordt akkoord te gaan met de aan te passen antwoord-
brief en informatiedocument. 
 

P. Kools 

9. Het nemen van een verkeersbesluit om zwaarverkeer te weren uit 
Broek in Waterland (zuid) 

Besloten wordt het besluit “gewichtsbeperking Broek in Water-
land zuid” vast te stellen. 
 

P. Kools 

10. Raadsinformatiedocument gemeentewerf Katwoude Besloten wordt in te stemmen met het aangevulde raadsinforma-
tiedocument. 
 

P. Kools 
Tj. Hoekstra 
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11. Vaststellen tarievenlijst 2014 jachthaven en camping Hemmeland Besloten wordt in te stemmen met de tarievenlijst 2014 voor de 
jachthaven en camping Hemmeland. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P. Kools 

12. Beoordeling regionaal transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Besloten wordt het raadsinformatiedocument vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.G. Schalkwijk 

   
 


