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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 23 augustus 2016    
   Week    34   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en T. van den Berg 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 16 augustus 2016, 

week 33 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Project Omgevingsvisie Waterland 2030, Visiedocument Besloten wordt in te stemmen met: 
1. De inhoud en bekendmaking van het visiedocument ‘Oogst 

van de taxatie’(raadsnr. 334-25). 
2. De inhoud van het raadsinformatiedocument 334-24 en bijlage 

334-25 (Oogst van de taxatie). 
 

J. van der Hoeven 

3. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Besloten wordt: 
1. In te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel en 

besluit met betrekking tot het vaststellen van de Algemene 
Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente 
Waterland 2016. 

2. Kennis te nemen van de concept Schadevergoedingsregeling 
behorende bij de Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuur gemeente Waterland 2016.  

3. Kennis te nemen van de  concept Uitvoeringsregeling  
behorende bij de Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuur gemeente Waterland 2016.  

4. Kennis te nemen van de concept Beleidsregels behorende bij 
de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 
gemeente Waterland 2016. 

 

J. Kes 
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4. Woningbouw Drs. Van Disweg 4, Broek in Waterland Besloten wordt: 

1. In principe planologische medewerking te verlenen aan de 
verbouw van de groepsaccommodatie tot 3 woningen en het 
realiseren van 3 vrijstaande woningen middels het wijzigen van 
de bestemming op het perceel Drs. Van Disweg 4 te Broek in 
Waterland. Het college probeert met de ontwikkelaar en de 
Woningbouwvereniging overeenstemming te verkrijgen over 
het bouwen van sociale huurwoningen. 

2. Alvorens hiertoe een definitieve beslissing wordt genomen:  
a. de raad, conform raadsinformatiedocument nr. 262-39 te 

informeren.  
b. bij een positief standpunt van de raad met de aanvrager een 

exploitatieovereenkomst te sluiten indien een verzoek tot het 
opstellen van een afzonderlijk bestemmingsplan wordt 
ingediend dat gelijk is aan het gemeentelijk standpunt op de 
aanvraag om vooroverleg. 

c. ter uitvoering van de exploitatieovereenkomst een vooront-
werp bestemmingsplan op te stellen en deze vrij te geven voor 
inspraak en vooroverleg.  

d. conform de beleidsregels ‘achterwege laten planschaderisico-
analyse’ aan de aanvrager mee te delen dat, en onder welke 
voorwaarden, een planschaderisico-analyse achterwege kan 
worden gelaten. 

3. Kennis te nemen van het feit dat als gevolg van de bestem-
mingsplanwijziging op dat moment de mogelijkheid bestaat 
voor de Botenverhuur Waterland om – in afgeslankte vorm- 
op een andere locatie een doorstart te maken.  

4. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief voor initia-
tiefnemer. 

 

J. van der Hoeven 

5. Verzoek om vooroverleg bouw woningen t/o Aandammergouw 9, 
Zuiderwoude 

Besloten wordt geen medewerking te verlenen aan het realiseren 
van de bouw van woningen (1 vrijstaand en twee-onder-een-kap) 
op het perceel gelegen tegenover Aandammergouw 9 te 
Zuiderwoude. 
 

J. van der Hoeven 
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6.  Verzoek om vooroverleg bouw woningen naast Molengouw 58, 

Broek in Waterland 
Besloten wordt geen medewerking te verlenen aan de bouw van 
woningen naast Molengouw 58 te Broek in Waterland. 
 

J. van der Hoeven 

7.  Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Waterland Besloten wordt: 
1. Vast te stellen het in de bijlage bijgevoegde ‘Aanwijzingsbesluit 

toezichthouders gemeente Waterland 2016’. 
2. Dit aanwijzingsbesluit in werking te laten treden op de dag na 

bekendmaking. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

8. Huisvesting scholen op Scholeneiland Monnickendam Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de notitie ‘Kinder Wij Land’ van de 

gezamenlijke schoolbesturen van De Verwondering, CPOW 
en SPOOR. 

2. Op basis van het door de gezamenlijke schoolbesturen inge-
diende plan hieraan geen medewerking te verlenen. 

3. De schoolbesturen van het besluit onder 2. op de hoogte te 
brengen middels het versturen van de bijgevoegde brief. 

4. In beginsel wel (financiële) medewerking te verlenen aan een 
uitsluitend bouwkundige renovatie, binnen de huidige 
contouren van het bestemmingsplan, op basis van ‘Frisse 
scholen, klasse B’ (afhankelijk van de uitkomsten van de door 
het college uit te laten voeren separate kosteninvesterings-
raming inclusief onderzoek naar de energieneutraliteit en een 
korte blik op de 200 m2 nieuwbouw). 

5. Het bijgevoegde raadsinformatiedocument vast te stellen en 
dit toezenden aan de gemeenteraad. 

6. Het bijgevoegde persbericht uit te laten gaan. 
7. Geheimhouding op te leggen aan het college en de gemeente-

raad voor wat betreft bijlage 1.b. behorende bij de notitie 
‘Kinder Wij Land’ als bedoeld onder 1. 

8. Wethouder Bekhuis wordt gemachtigd om de brief als bedoeld 
onder 3., het raadsinformatiedocument en het persbericht aan 
te passen. 

 

G. Bekhuis 
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