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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 31 januari 2017    

   Week    5    

    

Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 

Afwezig: G. Bekhuis (mk) 

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 24 januari 2017, 

week 4 

 

Gewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Aanvraag omgevingsvergunning groepsaccommodatie ((blok 3) 

Marinapark, Zeedijk 2 in Uitdam 

Besloten wordt: 

1. De omgevingsvergunning te verlenen voor de realisering van 

een groepsaccommodatie voor een zeilschool op Marinapark, 

Zeedijk 2 in Uitdam. 

2. Aan de omgevingsvergunning de voorwaarde te verbinden 

dat pas mag worden gestart met de bouw van de 

groepsaccommodatie, zodra de sloop van de op tekening si08B 

aangegeven ‘te slopen bebouwing’ is voltooid. 

 

J. van der Hoeven 
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3. Alternatieve verlichting fietspad langs N518 Besloten wordt: 

1. De verlichting langs het fietspad bij de Waterlandse Zeedijk 

uitgeschakeld te laten, maar de lantaarnpalen (vooralsnog) te 

laten staan. 

2. Voor de periode van een jaar een pilot te houden door het 

aanbrengen van een alternatieve vorm van verlichting in de 

vorm van straatreflectoren voorzien van LED die gedurende de 

dag met een zonnecel opgeladen wordt. 

 

L. Bromet 

4. Ledenraadpleging cao overleg Besloten wordt, deel te nemen aan de ledenraadpleging over de 

uitgangspunten voor de VNG in het komende cao overleg; 

daarbij een positieve reactie te geven met in dit advies 

genoemde aandachtspunten ten aanzien van bewust belonen, 

verlof en de arbeidsvoorwaardennota. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

5. Aanbesteding D16.0000605 “Meer jaren onderhoudsbestek 

Openbare Verlichting' 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de aanbestedingsdocumenten Meerjaren 

onderhoud openbare verlichtingsinstallatie en het in de markt 

zetten van deze aanvraag. 

2. De opdracht te gunnen aan de inschrijver met de 

Economisch Meest Voordelige inschrijving, mits deze binnen 

het beschikbaar gestelde budget valt. 

 

L. Bromet 
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6. Beslissing op bezwaar Besloten wordt: 

Als volgt te besluiten op het bezwaarschrift tegen de 

besluitenlast onder dwangsom waarin gelast wordt om de 

aanbouw bij het bijgebouw gelegen op het erf van het perceel 

Melisvennen 2 te Marken te verwijderen en verwijderd te 

houden onder een dwangsom van vijfduizend euro: 

- het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 

- de bestreden besluiten last onder dwangsom in stand te 

houden met aanvulling van motivering. 

 

J. van der Hoeven 

7. Bouw (verplaatsing) gemaal De Poel Waterlandse Zee Besloten wordt: 

1. In principe planologische medewerking te verlenen aan de 

bouw (verplaatsing) van het gemaal De Poel nabij de 

Waterlandse Zeedijk 11 te Monnickendam middels een 

afwijkingsprocedure ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo.  

2. Alvorens een definitieve beslissing te nemen de raad, 

conform het raads- informatiedocument nr. 356-1, te 

informeren. 

3. Bij een positief standpunt van de raad een 

exploitatieovereenkomst aan te gaan, waarin afspraken worden 

gemaakt omtrent de kosten van de ruimtelijke procedure en de 

eventuele planschade.  

4. Conform de beleidsregels ‘achterwege te laten 

planschaderisicoanalyse” aan te geven dat, en onder welke 

voorwaarden, een planschaderisicoanalyse achterwege gelaten 

kan worden. 

5. In te stemmen met de bijgevoegde concept brief voor de 

initiatiefnemer. 

 

J. van der Hoeven 

 


