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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 24 oktober 2017    

   Week    43   

    

Aanwezig: L. Wagenaar-Kroon, L. Bromet, J. Kes, J. Kaars en N. van Ginkel 

Afwezig  : G. Bekhuis 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 17 oktober 2017 

week 42 

 

Vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Wijziging 2e IBU 2017 en begroting 2018 

 

Besloten wordt: 

Met de nota van wijziging 2e IBU 2017 en begroting 2018 

instemmen 

 

J. Kes 

3. Collegevoorstel uitwerking Lokale Aanpak Veilig Fietsen 

 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de uitwerking van de actiepunten uit de  

    Lokale Aanpak Veilig Fietsen. 

2. De gemeenteraad in kennis te stellen van de uitwerking van  

    de actiepunten uit de  Lokale Aanpak Veilig Fietsen, middels  

    bijgaand raadsinformatiedocument 

 

L. Bromet 
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4. Advies versterking Markermeerdijken 

 

Besloten wordt: 

1. Aan GS te adviseren om omgevingsvergunning te verlenen  

    voor het versterken van de Markermeerdijken onder de  

    volgende voorwaarden: 

2. dat de plandelen bij Katwoude (4 deelgebieden) gekoppeld  

    en tegelijkertijd worden uitgevoerd; 

3. dat nader onderzoek uitgevoerd wordt naar de haalbaarheid  

    van het aanleggen van een fietspad op het talud van de oude  

    dijk bij Katwoude; 

4. dat de aangepaste ontsluiting bij Marina Resort Poort van  

    Amsterdam meegenomen wordt in het projectplan. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

5. Aanwijsbesluit vergunningen parkeren 

 

Besloten wordt: 

1. Het aanwijzingsbesluit parkeren Waterland 2017 vast te  

    stellen. 

2. Het aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Waterland 2017 vast  

    te stellen. 

3. Het aanwijzingsbesluit parkeerschijfzones Waterland 2017  

    vast te stellen. 

4. De beleidsregels parkeervergunningen Waterland 2017 vast  

    te stellen. 

5. De beleidsregels parkeerschijfzones Waterland 2017 vast te  

    stellen. 

L. Bromet 
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6. Vaststellen bestemmingsplan Molengouw 60-62 Broek in 

Waterland 

Besloten wordt: 

De raad voor te stellen om: 

a. met de zienswijzennotitie in te stemmen; 

b. met het gebruik van de papieren versie om het  

    bestemmingsplan vast te stellen in te stemmen; 

c. als ondergrond van het bestemmingsplan gebruik te maken   

    van de GBKN van februari 2016; 

d. het bestemmingsplan ‘Broek in Waterland – Molengouw 60- 

    62’ als vervat in hetGML-bestand:  

    NL.IMRO.0852.BPKBRmolen6062016-va01 vast te stellen; 

e. geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

J. Kaars 

7. Beslissing op bezwaar Zuiderwouder Dorpsstraat 34 Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift tegen het afgewezen verzoek om  

    tegemoetkoming in de schade wegens waardevermindering  

    van het stuk grond op het adres Zuiderwouder Dorpsstraat         

    34 A in Zuiderwoude ontvankelijk, maar ongegrond te  

    verklaren; 

2. het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften  

    Waterland over te nemen; 

3. het bestreden besluit in stand te laten. 

 

J. Kaars 

 


