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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 24 mei 2016    
   Week    21   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 17 mei 2016, week 
20 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Vestigen recht van opstal t.b.v. transformatorstation nabij Hemme-
land 1, Monnickendam 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het vestigen van een recht van opstal ten 

behoeve van een transformatorstation nabij Hemmeland 1 te 
Monnickendam. 

2. In te stemmen met het aangaan van bijgevoegde conceptover-
eenkomst betreffende de vestiging van het recht van opstal. 

3. De gemeenteraad te informeren over het vorenstaande door 
middel van het bijgesloten conceptraadsinformatiedocument. 

 
 

J. Kes 

3. Vestigen recht van opstal t.b.v. middenspanningsstation nabij 
Kloosterdijk 1, Monnickendam 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het vestigen van een recht van opstal ten 

behoeve van een middenspanningsstation nabij Kloosterdijk 1 
te Monnickendam. 

2. In te stemmen met het aangaan van bijgevoegde conceptover-
eenkomst betreffende de vestiging van het recht van opstal. 

3. De gemeenteraad te informeren over het vorenstaande door 
middel van het bijgesloten conceptraadsinformatiedocument. 

 
 

J. Kes 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

4. Overleek 1D1 naar aanleiding van aangenomen motie Naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie (252-26) 
wordt als volgt besloten inzake de illegale situatie gelegen op het 
perceel Overleek 1D1:  
- het handhavingsbesluit d.d. 31 augustus 2015 in te trekken; 
- het bezwaarschrift tegen voornoemd handhavingsbesluit 

kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren wegens het ontbreken 
van procesbelang;  

- onder voorwaarden een tijdelijke gedoogbeschikking af te 
geven voor de reeds gerealiseerde tweede agrarische bedrijfs-
woning in de ligboxenstal gelegen op het onderhavige perceel; 

- de tweede bedrijfswoning te legaliseren door middel van het 
opnemen van algemeen kader voor tweede bedrijfswoningen 
in een veegnota die in 2017 wordt voorbereid; 

- kosten voor het opstellen van de veegnota komen voor 
rekening van de gemeente; 

- na de vaststelling van de veegnota dient er een aanvraag 
omgevingsvergunning te worden ingediend om de tweede 
woning te vergunnen; en 

- het bijgevoegde conceptbesluit pas te versturen zodra er een 
gesprek heeft plaatsgevonden met betrokkene, de portefeuille-
houder en de betrokken ambtenaren, zodat het genomen 
besluit kan worden toegelicht. 

 
 
 

J. van der Hoeven 

5. Visitatiecommissie Informatieveiligheid VNG Besloten wordt in te stemmen met bijgaand raadsinformatiedo-
cument. 
 
 
 

J. Kes 

   
 


