BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

24 juli 2018

Week

30

Aanwezig: L. Kroon, J. Kaars, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel
Afwezig (m.k.): B. ten Have

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op, 17 juli 2018

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

Besloten wordt:

A. van de

1. De huidige verkeerssituatie op het kruispunt Graaf

Weijenberg

week 29
2.

Oversteeklocaties kruispunt Graaf Willemlaan en Jan Persijnlaan

Willemlaan – Jan Persijnlaan, zonder de (beoogde) oversteeklocaties, het komende half jaar extra te monitoren.
2. Tot die tijd de door de raad aangenomen motie van 26 april
2018, met kenmerk 159-417/418, nog niet uit te voeren.
3. De raad middels raadsinformatiedocument te informeren
over dit besluit.
3.

Verzoek om vooroverleg Scouting Hemmeland

Besloten wordt:

J. Kaars

1. Niet af te wijken van het bestemmingsplan voor het toestaan
van kamperen bij het scoutingsclubhuis in het Hemmeland.
2. Wel af te wijken van het bestemmingsplan voor het toestaan
van overnachtingsmogelijkheden in het scoutingsclubhuis in
het Hemmeland, onder de voorwaarde dat alleen scoutinggroepen mogen overnachten.
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No.
4.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Ontwerp Omgevingsvisie NH2050

Besloten wordt:

J. Kaars

1. Van de Ontwerp-Omgevingsvisie NH 2050 1076848 kennis
te nemen.
2. Van de (concept)brief met zienswijze van de samenwerkende
gemeenten in de deelregio Zaanstreek-Waterland MRA
kennis te nemen.
3. Reactiebrief met zienswijze op de Ontwerp-Omgevingsvisie
te versturen.
4. De raad via raadsinformatiedocument nr. 360-25 te informeren.
5.

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder voor het

Besloten wordt:

J. Kaars

woningbouwproject De Regenboog

1. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai in de zin van de Wet geluidhinder met
betrekking tot het woningbouwproject De Regenboog
(Bernardlaan 23 ) te Monnickendam.
2. Het ontwerp besluit - conform het bepaalde in artikel 110c,
lid 1 Wet geluidhinder (Wgh)- gelijktijdig met het ontwerp
bestemmingsplan ter inzage te leggen met de mogelijkheid
voor belanghebbenden zienswijzen in te dienen.

6.

Ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening

Besloten wordt:

J. Kaars

1. Kennis te nemen van de ontwerpwijziging Provinciale
Ruimtelijke Verordening (bijlage 343- 8-1).
2. In te stemmen met:
a. de opmerkingen op de ontwerpwijziging Provinciale
Ruimtelijke Verordening;
b. de brief aan Provinciale Staten (bijlage 343-8-2);
c. het raadsinformatiedocument (bijlage 343-7).
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