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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  17 oktober 2017     

   Week    42   

    

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 10 oktober 2017 

week 41 

 

Vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

    2. Vaststellen ontwerpbestemmingsplan "Watergang Stiereveld" 

 

Besloten wordt: 

De gemeenteraad voor te stellen: 

1. het ontwerpbestemmingsplan "Watergang-Stiereveld" (GML- 

    bestand :  NL.IMRO.0852.BPKWAstiereveld015-on01) vast te   

    stellen waarbij voor de locatie  van de geometrische 

    planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is  

    ontleend aan de GBKN (versie d.d. 09-04-2015) en is  

    opgeslagen onder de bestandsnaam  

    NL.IMRO.0852.BPKWAstiereveld015-on01. 

2. De versie op papier vast te stellen. 

3. Het ontwerp vaststellingsbesluit vast te stellen.  

4. Het ontwerpbestemmingsplan en het  ontwerp- 

    vaststellingsbesluit voor een periode van zes weken voor een   

    ieder ter inzage te leggen met de mogelijkheid om   

    zienswijziging te dienen. 

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

    ontwerpbestemmingplan en  de voorbereiding van de  

    besluitvorming in handen stellen van het college van  

    burgemeester en wethouders. 

 

J. Kaars 



 
 

  pagina 2 van 6 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

3. Stand van zaken kademuur haven Monnickendam 

 

Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de voortgang van de juridische  

    procedure en de verdere uitvoering van het project     

    kademuur Monnickendam. 

2. In te stemmen met bijgevoegd raadsinformatiedocument. 

 

L. Bromet 

4. Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder voor 

woningbouwproject Stiereveld in Watergang 

 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbesluit hogere  

    waarde wegverkeerslawaai in de zin van de Wet geluidhinder  

    met betrekking tot het woningbouwproject Stiereveld te   

   Watergang. 

2. Het ontwerp besluit –conform het bepaald in artikel 110 c,   

    lid 1 Wet geluidhinder (Wgh)– gelijktijdig met het ontwerp   

    bestemmingsplan ter inzage te leggen met de mogelijkheid    

    voor belanghebbenden zienswijzen in te dienen.  

 

J. Kaars 

5. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland 

 

Besloten wordt: 

1. Uitvoering geven aan het besluit van het college d.d. 27 juni  

    2017 waarin u besloten hebt : 

     a. de gemeenteraad te verzoeken het amendement d.d. 30  

          juni 2016 in te trekken; 

     b. de concept-gemeenschappelijke regeling recreatieschap    

         Twiske-Waterland aan gemeenteraad voor te leggen ter  

         instemming. 

2. De brief van het recreatieschap Twiske-Waterland d.d. 17  

    augustus 2017 hierbij te gebruiken. 

 

G.J.M. Bekhuis 
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6. Exploitatieovereenkomst twee woningen Ilpendam Besloten wordt: 

In te stemmen met de exploitatieovereenkomst ten  

behoeve van twee woningen in bestaand schoolgebouw aan de 

Kievitstraat te Ilpendam (Sebastianusschool).  

 

J. Kaars 

7. Bestemmingsplan Stiereveld aanmeldnotitie mer beoordeling Besloten wordt: 

De gemeenteraad voor te stellen;  

1. te besluiten dat voor de bouw van 18 woningen in     

   Watergang  (Stiereveld) geen milieueffectrapport (MER)  

   opgesteld hoeft te worden. 

2. het besluit overeenkomst het bepaalde in artikel 7.17 van de   

    Wet Milieubeheer ter visie te leggen.  

 

J. Kaars 

8. Zelfevaluatie Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de managementrapportages en deze  

    ondertekenen.  

2. Opnieuw vast te stellen van het beveiligingshandboek en de  

    BRP procedures.  

3. Het benoemen van de gemeentesecretaris als  

    gemeentebrede fraudecoördinator.  

4. De te volgen opleidingen mee te nemen in de  

    opleidingsplannen voor de komende jaren.  

 

L. Wagenaar-Kroon 
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9. Concept ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland Zuideinde 

 

Besloten wordt: 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. Met het ontwerpbestemmingsplan “Broek in Waterland  

    Zuideinde 20-20A”, als vervat in het GML-bestand:  

    NL.IMRO.0852.BPKBRzuide20a017-on01 in te stemmen. 

2. Met het gebruik van de papieren versie om het  

    ontwerpbestemmingsplan vast te stellen in te stemmen. 

3. Als ondergrond van het ontwerpbestemmingsplan gebruik te  

    maken van de BGT +  BRK 2017-05-30. 

4. Een ontwerpvaststellingsbesluit te nemen; 

5. De verwerking van de zienswijzen en de voorbereiding van  

    de besluitvorming over de zienswijzen over te laten aan het  

    college. 

 

J. Kaars 
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10. Aanvraag om vooroverleg Buurterstraat 2 op Marken Besloten wordt: 

1. Aan de ontwikkeling van 8 middeldure huurappartementen 

op de locatie Buurterstraat 2 op Marken planologische 

medewerking te verlenen onder de  

    volgende voorwaarden: 

a. het project dient te voldoen aan de moderne eisen van 

duurzaamheid, te weten minimaal gasloos en een EPC 

zo dicht mogelijk bij 0; 

b. de max. huurprijzen dienen in het middensegment te 

liggen en te blijven, dus vanaf de huurtoeslaggrens (in 

2017 € 710,68) tot € 1.000 per maand; 

c. het project dient te voldoen aan de parkeernormen 

volgens CROW, te weten minimaal 11 pp bij 8 

gestapelde middel dure huurwoningen; 

d. naast maatschappelijk draagvlak dienen de overige 

stappen uit de proceswijzer van de Omgevingsvisie te 

worden doorlopen en onderdeel te zijn van de 

planontwikkeling. 

2. Samen met de ontwikkelaar te onderzoeken of voor dit 

project kan worden aangesloten bij de uitgangspunten van 

Marken boven water, Bouwstenen II. 

3. De samenwerking aan te gaan met de ontwikkelaar om te 

komen tot ontwikkeling van deze locatie. 

4. De raad op de hoogte te stellen via het bijgevoegde 

informatiedocument. 

5. De initiatiefnemer schriftelijk op de hoogte te stellen als 

afdoening van zijn aanvraag om vooroverleg. 

6. Voor dit project het Stappenplan Majeure Projecten van 

toepassing te verklaren. 

7. Een Plan van Aanpak (PvA) en een 

samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor dit project op te 

stellen. 

 

J. Kaars 
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11 Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen de 

Regenboog te Monnickendam 

Besloten wordt: 

1. in te stemmen met de verwerking van de inspraakreacties 

op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen De 

Regenboog te Monnickendam; 

2. in te stemmen met het Stedenbouwkundig Programma van 

Eisen De Regenboog te Monnickendam, met inachtneming 

van de resultaten van de inspraak; 

3. de raad, overeenkomstig raadsvoorstel, voor te stellen om 

het Stedenbouwkundig Programma van Eisen De 

Regenboog te Monnickendam vast te stellen. 

 

J. Kaars 

 


