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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 12 juni 2017    

   Week    24     

    

Aanwezig: L. Bromet, G. Bekhuis, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 6 juni 2017,  

week 23 

 

Gewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Verzoek om vooroverleg tijdelijk strandpaviljoen Hemmeland Besloten wordt: 

1. Aan de bouw van een (seizoensgebonden)strandpaviljoen op  

    het Hemmeland, voor een periode van 10 jaar, onder  

    voorwaarden, medewerking te verlenen. 

2. Een overeenkomst aan te gaan met de aanvrager waarin  

    afspraken worden gemaakt over de verhuur van de  

    benodigde gronden, aanleg van riolering en 12  

    parkeerplaatsen 

 

 

 

 

 

J. van der Hoeven 
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3. Concept ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland Drs. J.van 

Disweg 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de ‘Reactienota overleg en inspraak voor 

    dorpsraad’, een bijlage van de toelichting van het 

    bestemmingsplan; 

2. Wethouder Van der Hoeven te machtigen eventuele 

    ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in alle  

    bijbehorende stukken; 

3. De dorpsraad hierover schriftelijk te informeren; 

 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

4. Met het ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland Drs.  

    J.van Disweg, bestaande uit de geometrisch bepaalde  

    planobjecten als vervat in het GML-bestand:                         

    NL.IMRO.0852.BPKBRdisweg2016on-01, met de  

    bijbehorende bestanden vast te stellen, waarbij voor de  

    locatie van de geometrische planobjecten gebruik is  

    gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN  

    (versie mei 2015) en is opgeslagen onder de bestandsnaam 

    o_NL.IMRO.0852.BPKBRdisweg2016-on01 in te stemmen; 

5. De versie op papier van het bestemmingsplan vast te stellen; 

6. Het ontwerpvaststellingsbesluit vast te stellen; 

7. Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvaststellingsbesluit 

    voor een periode van zes weken ter inzage te leggen met de  

   mogelijkheid om zienswijzen in te dienen; 

8. De verwerking van de (eventuele) zienswijzen en de  

    voorbereiding van de besluitvorming over de zienswijzen  

    over te laten aan het college. 

 

J. van der Hoeven 
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4. SPVE woningbouwontwikkeling Regenboog Besloten wordt: 

1.  Het concept stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) 

     vast te stellen voor de woningbouwontwikkeling op de  

     Regenboog locatie in Monnickendam. 

2.  Het concept stedenbouwkundig programma van eisen vrij te  

     geven voor inspraak. 

 

J. van der Hoeven 

5. Ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland- Drs J. van Disweg 

4-6  

Besloten wordt: 

    a.  het ontwerpbestemmingsplan "Broek in Waterland- Drs J.  

         van Disweg 4-6 "(GML- bestand : 

NL.IMRO.0852.BPKBRdisweg4/6017)  

         vast te stellen, waarbij  voor de locatie van de 

         geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een  

         ondergrond die ontleend is aan de GBKN 

         (versie BGT/DKK 2017-05-30) en is opgeslagen onder de 

         bestandsnaam 0-NL.IMRO.0852.BPKBRdisweg4/6017-  

         on01 

    b.  De versie op papier vast te stellen (bijlage 1)  

    c.  Het ontwerp vaststellingsbesluit vast te stellen (bijlage 2)  

    d.  Het ontwerpbestemmingsplan en het  

         ontwerpvaststellingsbesluit voor een  

        periode van zes weken voor een ieder ter visie te leggen 

        met de mogelijkheid  om zienswijzen in te dienen; 

    e. De verwerking van de (eventuele ) zienswijzen op het  

        ontwerpbestemmings- plan en de voorbereiding van de  

        besluitvorming in handen stellen van het college van    

        burgemeester en wethouders.  

 

J. van der Hoeven 
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6. Intentieovereenkomst met BPD m.b.t. het Galgeriet in 

Monnickendam 

Besloten wordt: 

1.  Akkoord te gaan met de ondertekening van deze intentie  

     overeenkomst 

2.  Wethouder Van der Hoeven te machtigen voor het  

     aanbrengen van ondergeschikte wijzigingen in deze 

     intentieovereenkomst voor de locatie Galgeriet met BPD. 

3.  In te stemmen met het bijbehorende concept  

     raadsinformatiedocument. 

 

 

 

J. van der Hoeven 

7. Tijdelijke ontwikkeling Galgeriet Monnickendam Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de aanvraag omgevingsvergunning 

voor een tijdelijke supermarkt, een tijdelijke bierbrouwerij 

en een tijdelijk parkeerterrein. 

2. Kennis te nemen van het in opdracht van de Gemeente 

Waterland uitgevoerde distributieplanologisch onderzoek 

door het bureau Broekhuis Rijs. 

3. In te stemmen met het bijbehorende concept 

raadsinformatiedocument. 

 

 

 

J. van der Hoeven 

8. ICT beveiligingsplan 2017 Besloten wordt het gewijzigde ICT beveiligingsplan gemeente 

Waterland vast te stellen. 

 

 

 

J. Kes 



 

 

  pagina 5 van 6 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

9. Vooroverleg Haringburgwal 11B Monnickendam Besloten wordt: 

1. Aan het bouwen van een woning op het perceel naast 

Haringburgwal 11B in Monnickendam onder voorwaarden 

mee te werken. 

2. Een overeenkomst aan te gaan met de aanvrager waarin 

wordt geregeld dat de aanvrager de kosten draagt die 

noodzakelijk zijn voor de te voeren procedure, de 

exploitatiekosten  en eventuele planschade. 

3. De raad actief te informeren d.m.v. bijgaand raadsinfor-

matiedocument. 

 

J. van der Hoeven 

10. Omgevingsvergunning Molengouw nabij 48 Broek in Waterland Besloten wordt: 

1. De omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning 

op het perceel Molengouw nabij 48 Broek in Waterland te 

weigeren;  

2. Van het conceptontwerpbesluit van de raad om de vvgb te 

weigeren kennis te nemen. 

 

J. van der Hoeven 

11. Verzoek gemeenteraad aan Provinciale Staten voor opstellen 

provinciaal inpassingsplan deel N247 

Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de besluitenlijst van de Stuurgroep 

vergadering Bereikbaarheid Waterland. 

2.   De gemeenteraad te verzoeken om de Provinciale Staten  

      van Noord-Holland te vragen om voor 2 trajectdelen van de 

      N247 een provinciaal inpassingsplan op te stellen, als  

      bedoeld in paragraaf 3.5.1. van de Wet ruimtelijke  

      ordening, inhoudelijk conform de besluiten behorende bij  

      het project Bereikbaarheid Waterlanden vanuit het    

      beschikbare budget van het project Bereikbaarheid  

      Waterland. 

 

L. Bromet 
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12. Voorstel samenstelling bestuursorgaan Vervoerregio in 2018 Besloten wordt: 

1. De Raad, middels bijgaand raadsvoorstel, voor te stellen om 

de voorkeur uit te spreken voor een Regioraad van 35 leden 

door een halvering van de huidige vertegenwoordiging 

vanuit de gemeenten, waarbij elke gemeenten minimaal 1 

vertegenwoordiger behoudt. 

2. De Raad, middels bijgaand raadsvoorstel,  voor te stellen om 

akkoord te gaan met een Dagelijks Bestuur van 3 leden. 

 

L. Bromet 

13. Ontwerpbegroting 2018-2012 Vervoerregio Amsterdam Besloten wordt de raad, middels bijgaand raadsvoorstel, voor 

te stellen in te stemmen met de zienswijze, zoals verwoord in 

bijgaande brief U17.03182, op de ontwerpbegroting 2018-

2021 gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam. 

 

L. Bromet 

 


