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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  10 mei 2022  
   Week     19 
    
Aanwezig: M.C. van der Weele, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg, Th. Van Eijk, H. Boland en E. Dijk 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 3 mei 2022, 
week 18 
 

Ongewijzigd vastgesteld. M.C. van der Weele  

2. Verzoek van Glaspoort B.V. voor aanleg van telecomkabels 
in 4 kernen van Waterland 

Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van het voorstel van KPN Glaspoort B.V. 
2. Voor de aanleg van telecomkabels binnen de stedelijke 

kernen: 
    a. akkoord te gaan met de door KPN Glaspoort B.V. 

voorgestelde omrekening naar een eenheidsprijs per 
meter en dat te doen op basis van de legeskosten van 
het betreffende aanvraagjaar voor sleuflengtes van 
1.500 meter of meer. 

     b. niet af te wijken van de door de VNG gehanteerde 
bodemcategorie 5 voor de gemeente Waterland, tenzij 
vooraf met bodemonderzoek overtuigend aangetoond 
kan worden dat er locaties zijn waar voor de aanleg van 
een telecomkabel bodemcategorie 5 onredelijk is. 

    c. ter voorkoming van graafschades niet af te wijken van 
de gangbare graafdiepte van 2 spaden diep (60cm), maar 
daarbij wel rekening te houden met nog te realiseren 
ophogingen door de gemeente. 

3. KPN Glaspoort B.V. te informeren over dit besluit. 
 

A. vd Weijenberg 13905-2022 
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3. Benchmark uitvoering Participatiewet Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de benchmark Uitvoering Werk en 

Inkomen 2021. 
2. De raad te informeren middels het raadsinformatie-

document. 
 

A. vd Weijenberg 14646-2022 

4. Zienswijze op de concept begroting 2023 en Jaarrekening 
2021 van het Waterlands Archief 

Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 

2021. 
2. Deze documenten ter kennis te brengen aan de raad via 

de lijst ingekomen stukken. 
3. In te stemmen met het raadsvoorstel, waarin een 

positieve zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting 
2023 Waterlands Archief wordt gegeven. 

4. Burgemeester Van der Weele te machtigen om 
ondergeschikte wijzigingen in de raadsstukken aan te 
brengen. 

 

M.C. van der Weele 11673-2022 
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5. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Woningbouw 
Sportcomplex 

Besloten wordt: 
Met de conceptraadsstukken in te stemmen en de 
gemeenteraad voor te stellen: 
1. De Nota van Zienswijzen tevens Nota van wijzigingen 

vast te stellen. 
2. Het bestemmingsplan Woningbouw Sportcomplex 

Marken, vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0852.BPKMAwoningbouwspo-va01, gewijzigd 
vast te stellen. 

3. Met het gebruik van de papieren versie, vervat in het 
pdf-bestand, om het bestemmingsplan vast te stellen, in 
te stemmen. 

4. Met de gebruikte ondergrond, BGT van 28 juli 2020, 
vastgelegd in het bestand 
NL.IMRO.0852.BPKMAwoningbouwspo-va01, in te 
stemmen. 

5. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
6. Dit besluit bekend te maken. 
7. Het afhandelen van de vervolgprocedure en het recht op 

het eventueel indienen van beroep over te laten aan het 
college. 

8. De Verordening geurhinder en veehouderij Waterland 

2021 gelijktijdig met het bestemmingsplan vast te 

stellen. 

9. In te stemmen met het gewijzigde Beeldkwaliteitsplan 

Ontwikkeling Marken. 

10. Wethouder Van Eijk te machtigen ondergeschikte 

wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. 

 

T. van Eijk 15260-2022 



 
 

  pagina 4 van 4 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

6. Bestemmingsplan De Verwondering Besloten wordt: 
Met het conceptraadsbesluit in te stemmen en de 
gemeenteraad voor te stellen: 
1. De Zienswijzennota tevens Nota van wijzigingen vast te 

stellen. 
2. Het bestemmingsplan ‘Monnickendam – Verwondering, 

vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0852.BPKMOverwonder021-va01, gewijzigd 
vast te stellen. 

3. Met het gebruik van de papieren versie, vervat in het 
pdf-bestand, om het bestemmingsplan vast te stellen, in 
te stemmen. 

4. Met de gebruikte ondergrond, BGT en BRK d.d. 23 juni 
2020 , vastgelegd in het bestand 
NL.IMRO.0852.BPKMOverwonder021-va01, in te 
stemmen. 

5. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
6. Dit besluit bekend te maken. 
7. Het afhandelen van de vervolgprocedure en het recht op 

het eventueel indienen van beroep over te laten aan het 
college. 

 

T. van Eijk 14055-2022 

7. Dagvaarding onteigening Besloten wordt: 
De gerechtelijke onteigeningsprocedure (fase twee) te 
starten door het uitbrengen van een dagvaarding aan  
H.Y.E. Beheer BV. 
 

T. van Eijk  

 


