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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  15 november 2022    
   Week     46  
    
Aanwezig: M. van der Weele, T. van Nieuwkerk, A. van de Weijenberg, H. Scheepstra, R. Wolters en E. Dijk 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 8 november 

2022, week 45  
 

Ongewijzigd vastgesteld. M. van der Weele  

2. Plan van aanpak opstellen kerkenvisie Besloten wordt: 
1. Het plan van aanpak voor de kerkenvisie Waterland vast 
     te stellen.  
2. In te stemmen met het informeren van de raad middels 

het raadsinformatiedocument. 
 

T. van Nieuwkerk 33189-2022 

3. Urgente noodzaak correctie VFL om de AVOI nog niet in te 
trekken en de legesverordening op dit punt niet te wijzigen 

Besloten wordt: 
1.  In te stemmen met het raadsvoorstel waarbij wordt  
     voorgesteld de Verordening Fysieke Leefomgeving 
     (VFL) te wijzigen in die zin dat de Algemene Verordening  
     Ondergrondse Infrastructuur gemeente Waterland 2016  
     (AVOI) niet wordt ingetrokken en de bepalingen van de   
     AVOI uit de VFL worden gehaald. 
2.  Opdracht te geven om:  
     a. in 2023 een Telecommunicatieverordening op te laten 

stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad ter 
vaststelling; 
b. daarbij ook een wijzigingsvoorstel te doen voor een 
volgende herziening van de Verordening Fysieke 
Leefomgeving voor de implementatie van de regels voor 
de niet-telecom infra. 
 

H. Scheeptra 34168-2022 



 
 

  pagina 2 van 2 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 
 Vervolg Urgente noodzaak correctie VFL om de AVOI nog 

niet in te trekken en de legesverordening op dit punt niet te 
wijzigen 

    c. de kosten te dekken met de leges voor ondergrondse 
infrastructuur en anders op te voeren bij de 
voorjaarsnota.  

3. Het collegebesluit van 8 november 2022 inzake de 
Legesverordening 2023 gewijzigd vast te stellen zodat de 
AVOI Waterland 2016 weer als grondslag voor de leges 
geldt (zie onderdeel 1.18.1. van de tarieventabel van de 
legesverordening).  

4. Kennis te nemen van de brief van Visma Roxit over dat 
de continuïteit van vergunningverlening voor kabels en 
leidingen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
gewaarborgd blijft met het digitale MOOR-platform dat 
door de gemeente wordt gebruikt. 

5. Wethouder Scheepstra te machtigen om ondergeschikte 
wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. 

 

  

4. Begrotingswijziging 2022 t/m 2026 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de aan de raad voor te leggen 

begrotingswijziging voor 2022 t/m 2026 en  
2. Het raadsvoorstel, incl. conceptraadsbesluit. 
3. Wethouder Wolters te machtigen ondergeschikte 

wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. 
 
 

R. Wolters 34184-2022 

 


