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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  22 december 2020   

   Week     52 

    

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en E. Dijk 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op  

15 december 2020, week 51 

Gewijzigd vastgesteld. S. Heldoorn  

2. Aanpassen Beleid Parkeerbehoefte, laad- en 

losruimte gemeente Waterland 

Besloten wordt: 

1. De wijzigingen van de beleidsregel ‘Beleid Parkeerbehoefte, 

laad- en losruimte gemeente Waterland’ vast te stellen.  

2. Na vaststelling de wijzingen van de beleidsregels ‘Beleid 

Parkeerbehoefte laad- en losruimte gemeente Waterland’ op 

de gebruikelijke wijze bekend te maken. 

3. De wijzigingen van de beleidsregel ‘Beleid Parkeerbehoefte, 

laad- en losruimte gemeente Waterland’ in werking te laten 

treden met ingang van de dag na die van bekendmaking in 

het Gemeenteblad. 

 

A. van de Weijenberg 23966-2020 

3. Kennisneming sluiten RK begraafplaats langs de  

N247 

Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de mededeling van het parochie-

bestuur H. Franciscus om de begraafplaats aan de 

Bernhardlaan te Monnickendam met ingang van 1 januari 

2021 te sluiten. 

2. Dit besluit tot sluiting - in afstemming met het parochie-

bestuur - bekend te maken in ons digitale gemeenteblad. 

3. De monumentenstatus van de R.K. Begraafplaats te 

behouden. 

 

A. van de Weijenberg 26856-2020 
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4. Verzoek van de Provincie NH voor een financiële 

bijdrage voor het vervolg onderzoek naar mogelijke 

onderdoorgang Broek in Waterland 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het verzoek van de Provincie Noord-

Holland voor een financiële bijdrage van € 50.000,- voor de 

vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang in de 

N247 ter hoogte van Broek in Waterland. 

2. De raad voor te stellen hiervoor in 2021 een krediet 

beschikbaar te stellen. 

 

A. van de Weijenberg 26985-2020 

5. Verzoek om vooroverleg Oude Zijds Burgwal 56 in 

Monnickendam 

Besloten wordt: 

1. Aan de afwijking van het bestemmingsplan t.b.v. het slopen 

van de bestaande bebouwing, het bouwen van een nieuwe 

woning en gebruik van gemeentegrond ten behoeven van 

een in- en uitrit aan de Oude Zijds Burgwal 56 in 

Monnickendam medewerking te verlenen, onder de 

volgende voorwaarden: 

a. het plan dient te voldoen aan artikel 21.2.2 onder d: 

de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende 

bouwwerken bedraagt bij hoofdgebouwen in meer dan 

één bouwlaag niet meer dan 40% van het erf, met een 

maximum van 50 m² per hoofdgebouw; 

b. dat het Hoogheemraadschap geen bezwaar heeft 

tegen bouwen binnen de vrijwaringszone-dijk; 

c. voorafgaand aan de indiening van de omgevings-

vergunningaanvraag is er een planschadeverhaals-

overeenkomst gesloten tussen gemeente en 

initiatiefnemer; 

A. van de Weijenberg 27229-2020 



 
 

  pagina 3 van 7 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

 Vervolg Verzoek om vooroverleg Oude Zijds Burgwal 

56 in Monnickendam 

d. voorafgaand aan de indiening van de omgevings-

vergunningaanvraag is er eerst een akkoord van team 

Beheer op een uitgewerkt voorstel met daarin de 

uitwerking van het gebruik/aanpassen van gemeente-

grond ten behoeve van bereiken van de in- en uitrit. 

Het realiseren van een weg dwars door het gemeente- 

groen is een optie. Uitvoering dient plaats te vinden 

met kunststofgrasmatten die worden ingezaaid zodat 

het groene uiterlijk van de groenstrook zoveel moge-

lijk behouden blijft. Het materiaalgebruik dient te 

worden afgestemd met team Beheer. Daarnaast is 

geconstateerd dat de geplande inrit loopt langs een 

waardevolle boom, de boomwortels dienen te worden 

beschermd tegen schade door graven of verdichting. 

Voor de aanleg dient de initiatiefnemer vooraf advies 

in te winnen bij een European Tree Technician. De 

kosten van deze aanpassingen zijn voor rekening van 

u als initiatiefnemer, daarnaast zal het voorstel deel 

uitmaken van de omgevingsvergunning en zal ter 

borging van de uitvoering van het voorstel een 

voorwaarde worden opgenomen in de omgevings-

vergunning; 

e. vóór indiening van de omgevingsvergunningaanvraag 

is er een privaatrechtelijke overeenkomst afgesloten 

tussen de gemeente en initiatiefnemer voor het 

gebruik van gemeentegrond voor bereiken van de in- 

en uitrit; 
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 Vervolg Verzoek om vooroverleg Oude Zijds Burgwal 

56 in Monnickendam 

f. voorafgaand aan de omgevingsvergunningaanvraag 

dient initiatiefnemer overleg te plegen met omwonen-

den en de uitkomst daarvan ons schriftelijk mee te 

delen bij indiening van uw aanvraag omgevings-

vergunning. 

2. Een overeenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer voor 

het slopen van de bestaande woning en het bouwen van een 

nieuwe woning aan de Oude Zijds Burgwal 56 in 

Monnickendam, waarin de volgende onderdelen zijn 

opgenomen: 

− Planschadeverhaalsovereenkomst voor afwijken van 

het bestemmingsplan. 

− Overeenkomst voor gebruik gemeentegrond voor het 

bereiken van de in- en uitrit. 

− Het veranderen/aanpassen van gemeentegrond door 

de gemeente op kosten van initiatiefnemer. 

 

  

6. Kinderopvang beleidsnotitie, beleidsregels en 

uitvoeringsregeling tegemoetkomingen 

Besloten wordt: 

1. Vast te stellen de Beleidsnotitie kinderopvang gemeente 

Waterland 2021. 

2. Vast te stellen de Uitvoeringsregeling tegemoetkomingen 

kinderopvang gemeente Waterland 2021. 

3. Vast te stellen de Beleidsregels handhaving kinderopvang 

gemeente Waterland 2021. 

4. Ter informatie door te zenden naar de raad de bij punt 1 tot 

en met 3 vastgestelde documenten. 

 

A. van de Weijenberg 26802-2020 
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7. Evaluatie eerste jaar uitvoering groenvisie 2020-

2024 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de Evaluatie eerste jaar uitvoering 

groenvisie 2020-2024. 

2. De raad te informeren over de Evaluatie middels het  raads-

informatiedocument. 

 

A. van de Weijenberg 27318-2020 

8. Verzoek om vooroverleg De Noord 7a te Ilpendam Besloten wordt: 

1. Op grond van art. 2.12 lid 1 sub a onder 2° van de Wabo jo. 

art. 4, lid 9 bijlage II Bor (kruimel) mee te werken aan de 

afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van het 

realiseren van een woning in een deel van de loods op het 

adres De Noord 7a in Ilpendam, mits: 

a. er in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein 

wordt voorzien. Dit betreft twee parkeerplaatsen die 

duurzaam in stand worden gehouden, gerealiseerd op 

de bestemming ‘Wonen – 2’. Bij het indienen van de 

aanvraag dient u met een tekening aan te tonen dat 

hierin wordt voorzien; 

b. voorafgaand aan de aanvraag om omgevingsvergun-

ning een overeenkomst is gesloten waarin is vastgelegd 

dat de initiatiefnemer zich verbindt tot de vergoeding 

van de kosten voor eventueel planschade zoals bedoeld 

in artikel 6.1 Wro; 

c. voorafgaand aan het indienen van een aanvraag 

omgevingsvergunning een ‘voortoets’ in het kader van 

de Wet natuurbescherming is uitgevoerd en deze 

stukken bij de aanvraag worden ingediend; 

J. Kaars 27378-2020 
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 Vervolg Verzoek om vooroverleg De Noord 7a te 

Ilpendam 

d. met een onderzoek is aangetoond dat de maximaal 

toegestane geluidsbelasting wegens verkeerslawaai 

zoals bepaald in de Wet geluidhinder niet wordt 

overschreden. 

2. In te stemmen met de concept-reactie en de concept-

bijlage. 

 

  

9. Reactienota RES Besloten wordt:  

1. Kennis te nemen van de reactienota RES NHZ en deze te 

betrekken bij de verdere uitwerking van de RES 1.0. 

2. De raad met het raadsinformatiedocument inzake 

Reactienota-RES NHZ te informeren. 

 

A. van de Weijenberg 27407-2020 

10. Toezicht op het informatiebeheer 2019 - 2020 Besloten wordt:  

1. Kennis te nemen van de brief interbestuurlijk toezicht 

provincie onderdeel informatiebeheer 

2. In te stemmen met het raadsinformatiedocument. 

 

T. van Nieuwkerk 26791-2020 

11. Bijdrage pont Ilpendam Besloten wordt:  

1. In te stemmen met het gezamenlijk in standhouden van de 

pont Ilpendam gedurende zes maanden. 

2. De hiermee gemoeide eenmalige kosten à € 8.000,- zijnde 

10% van het totaal bedrag te dekken uit het budget college 

onvoorzien. 

3. De aankomende zes maanden te gebruiken voor het 

realiseren van een definitieve oplossing waarbij de pont 

ondergebracht wordt bij De Provincie, Rijkswaterstaat of de 

Vervoerregio. 

 

A. van de Weijenberg 27600-2020 
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12. Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland Besloten wordt:  

1. Kennis te nemen van de Rapportage Samenwerkingsagenda 

Zaanstreek-Waterland 2017. 

2. In te stemmen met het afhechten van de actiepunten uit de 

Rapportage Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland 

2017. 

3. Kennis te nemen van het voornemen om een geactuali-

seerde agenda te maken (de propositie Zaanstreek-

Waterland) waar we ons als deelregio vanaf 2021 op kunnen 

richten m.b.t. regionale inbreng bij MRA en andere over-

heden. 

4. In te stemmen met raadsinformatiedocument Samen-

werkingsagenda Zaanstreek-Waterland. 

 

S. Heldoorn 27485-2020 

13. Beleidsregels subsidies gemeente Waterland 2021 Besloten wordt:  

Vast te stellen de Beleidsregels subsidies gemeente Waterland 

2021. 

 

T. van Nieuwkerk 27368-2020 

14. Nadere informatie over uitgangspunten regionale en 

gemeentelijke vertaling Twm 

Besloten wordt:  

In te stemmen met het raadsinformatiedocument nadere 

informatie over uitgangspunten regionale en gemeentelijke 

vertaling Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm). 

 

S. Heldoorn 27638-2020 

 


