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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  18 augustus 2020   

   Week     34 

    

Aanwezig: K.S. Heldoorn, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, en E. Dijk 

Afwezig: J. Kaars, A.M.H. van de Weijenberg 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op  

11 augustus 2020, week 33 

 

Ongewijzigd vastgesteld. K.S. Heldoorn  

2. Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder voor 

woningbouwproject Kanaaldijk 85 te Watergang 

Besloten wordt: 

1. Instemmen met het bijgevoegde ontwerpbesluit 

hogere waarde wegverkeerslawaai in de zin van 

de Wet geluidhinder met betrekking tot het   

woningbouwproject Kanaaldijk 85 te Watergang. 

2. Het ontwerp besluit, conform het bepaalde in 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

gedurende 6 weken ter visie te leggen. 

 

J. Kaars 15602-2020 

3. Afwijzing handhavingsverzoek inzake woonark Kerkstraat 

18A te Ilpendam 

Besloten wordt: 

Het verzoek om handhaving inzake de woonark 

Kerkstraat 18A te Ilpendam ontvankelijk te verklaren, 

maar af te wijzen. 

 

A vd Weijenberg 16759-2020 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

4. Beantwoording van de vragen over de Voorjaarsnota Besloten wordt: 

Met de inhoud van de beantwoording van de raadsvragen 

over de Voorjaarsnota 2020 in te stemmen, waarbij de 

wijzigingen aangegeven door de wethouders Van 

Nieuwkerk en Ten Have worden verwerkt. 

 

B. ten Have 17056-2020 

5. Bezwaar tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor 

het verbouwen van de schuur op het perceel Kerkstraat 7 

te Monnickendam 

Besloten wordt: 

1. De in het bezwaarschrift genoemde bezwaren tegen de 

geweigerde omgevingsvergunning voor het verbouwen 

van de schuur op het adres Kerkstraat 7 te 

Monnickendam, ontvankelijk maar ongegrond te 

verklaren. 

2. Het verzoek tot vergoeding van de proceskosten af te 

wijzen. 

3. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen. 

4. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

J. Kaars 16981-2020 

6. Koopovereenkomst De Erven 34 te Broek in Waterland Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het ruilen van een stuk grond ter 

grootte van circa 20  m2. 

2. In te stemmen met het verkopen van een stuk grond 

ter grootte van circa 143 m2 nabij De Erven 34 te Broek 

in Waterland. 

3. In te stemmen met een verkoopprijs van € 14.300,00 

(zijnde € 100,00 per m2). 

 

T. van Nieuwkerk 14940-2020 

 


