BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

4 augustus 2020

Week

32

Aanwezig: J. Kaars, A.A. van Nieuwkerk, en E. Dijk
Afwezig (m.k.): K.S. Heldoorn, B. ten Have, A.M.H. van de Weijenberg

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 14 juli

Ongewijzigd vastgesteld.

K.S. Heldoorn

Besloten wordt:

J. Kaars

Zaaknummer

2020, week 29
2.

Beslissing op bezwaar Peerdecamp 30 te Monnickendam

1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een tuinhuis op het
perceel Peerdecamp 30 te Monnickendam ontvankelijk,
maar ongegrond te verklaren.
2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland over te nemen.
3. Het primaire besluit tot weigering van de aanvraag om
omgevingsvergunning te herroepen.
4. Op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een
omgevingsvergunning te verlenen voor een tuinhuis op
het perceel Peerdecamp 30 in Monnickendam, zoals
aangevraagd op 24 september 2019.
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No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Beslissing op bezwaar aangewezen percelen Wet

Besloten wordt:

J. Kaars

141110-2020

voorkeursrecht gemeenten

1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland over te nemen en het bezwaarschrift van HYE Beheer B.V., voor zover het betrekking
heeft op het collegebesluit d.d. 12 december 2019,
waarin percelen zijn aangewezen op de locatie
Galgeriet waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten
van toepassing is verklaard, niet-ontvankelijk te
verklaren.
2. Aan de gemeenteraad voor te stellen:
Het bezwaarschrift van HYE Beheer B.V., tegen het
besluit van de gemeenteraad d.d. 27 februari 2020 om
de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing te verklaren op 15 percelen op het Galgeriet
ontvankelijk te verklaren.
3. Het advies van de Adviescommissie voor bezwaarschriften over te nemen en de bezwaren ongegrond te
verklaren.
4. Het bestreden besluit in stand te laten.
5. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.
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No.
4.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Beslissing op bezwaar tegen de omgevingsvergunning

Besloten wordt:

J. Kaars

15908-2020

Roomeinde 28 Broek in Waterland

1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

T. van Nieuwkerk

14969-2020

A. vd Weijenberg

15535-2020

schriften Waterland over te nemen en het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning
voor het herschikken en het bouwen van de woning
met bijbehorende bouwwerken op het perceel
Roomeinde 28 te Broek in Waterland ontvankelijk maar
ongegrond te verklaren.
2. Het primaire besluit tot verlening van de omgevingsvergunning in stand te laten.
5.

Gemeente Waterland/PGM

Besloten wordt:
1. Het aangaan van een koopovereenkomst tussen de
gemeente en de Protestantse Gemeente Monnickendam
(PGM), waarbij PGM een perceelgrond kadastraal
bekend als gemeente Monnickendam sectie E. no. 250
gedeeltelijk groot circa 24 m2 verkoopt aan de
gemeente.
2. Het aangaan van een koopovereenkomst tussen de
gemeente en de Protestantse Gemeente Monnickendam
(PGM), waarbij de gemeente een perceelgrond kadastraal bekend als gemeente Monnickendam sectie E. no.
691 geheel groot circa 151 m2 verkoopt aan PGM.

6.

Bestuursdwang en kostenverhaal verwijderen afval

Besloten wordt:
1. Zeer spoedeisende bestuursdwang inzake grofvuil.
2. Vooraankondiging tot kostenverhaal.
3. Kostenverhaal inzake grofvuil.
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No.
7.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Vaststellen Aanwijzingsbesluit milieutoezichthouder

Besloten wordt:

A. vd Weijenberg

16052-2020

J. Kaars

15680-2020

1. Het Aanwijzingsbesluit milieutoezichthouder vast te
stellen.
2. Dit aanwijzingsbesluit in werking te laten treden op de
dag na de bekendmaking.
8.

Ontwerp omgevingsvergunning voor het realiseren van

Besloten wordt:

een woongebouw op het perceel Kanaaldijk 85-87 in

1. Medewerking te verlenen aan een projectafwijkings-

Watergang

procedure zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a
onder 3 Wabo, voor het realiseren van een woongebouw op het perceel Kanaaldijk 85-87 in Watergang,
onder voor-behoud dat de raad een verklaring van
geen bedenkingen (vvgb) voor het bouwplan afgeeft.
2. De ontwerp omgevingsvergunning samen met het
ontwerp vvgb voor een periode van zes weken ter
inzage te leggen.
3. De ontwerp omgevingsvergunning als definitief te
beschouwen en de omgevingsvergunning te verlenen
als er geen zienswijzen tegen de aanvraag worden
ingediend.
4. Wethouder Kaars wordt gemandateerd om ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in het
raadsvoorstel.
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