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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 29 februari 2016    
   Week    9   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 23 februari 2016, 
week  8 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Advies inzake 2 planschadeverzoeken m.b.t. bestemmingsplan  
“Watergang – ’t Schouw” 
 
 
 
 

Besloten wordt: 
1.  In te stemmen met de 2 uitgebrachte planschadeadviezen van  
     Thorbecke B.V. van 26 januari 2016; 
2.  De tegemoetkoming in de planschade in de zin van artikel 6.1 
     Wro ter hoogte van € 13.200,- en € 14.300,- toe te kennen aan  
     respectievelijk de eigenaren Kanaaldijk 75t en 75s wegens  
     waardevermindering van de woning en het in rekening  
     gebrachte drempelbedrag (€ 300,-) te restitueren; 
3.   Het bedrag van de tegemoetkoming in planschade te  
     vermeerderen met de wettelijke rente over deze bedragen  
     vanaf de datum van ontvangst van de planschadeaanvraag; 
4.   De kosten voor de planschade, vermeerderd met wettelijke  
     rente te verhalen op de ontwikkelaar (HSB) op grond van de  
     gesloten anterieure overeenkomst. 
 

J. van der Hoeven 

3. Overleek 11 te Monnickendam - beslissing op bezwaar 
 
 
 
 

Besloten wordt: 
1.  Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning  
     voor het bouwen van een hekwerk en het realiseren van een  
     inrit bij het perceel Overleek 11 te Monnickendam ont-    
     vankelijk, maar ongegrond te verklaren. 
2.  Het bestreden besluit in stand te laten. 
 

J. van der Hoeven 
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4. Rapport van de commissie Linnekamp Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van het rapport van de commissie 

Linnekamp. 
2. Bereidheid uit te spreken om op de schaal Zaanstreek-

Waterland de toepasselijke regionale opgaven te bespreken op 
basis van feiten en te proberen tot eensluidende strategische 
visies op die onderwerpen te komen. 

3. Kennis te nemen van de brief van de gezamenlijke gemeente-
secretarissen. 

4. Ermee in te stemmen dat zij in overleg treden met de burge-
meesters over het vervolgproces en de concrete inhoud van 
een bestuursopdracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

 


