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Transitievisie warmte:
U heeft het in Noord- en Westbeemster onder andere over
uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Ook neemt u de
regie om ondernemers in het buitengebied te
enthousiasmeren voor zonnepanelen zodat Liander het
elektriciteitsnet in Beemster zal moeten uitbreiden.
Hoe ziet u deze ambities in verhouding tot de recente
mededeling van Liander dat dit gebied voor wat betreft de
elektriciteit voorlopig ‘op slot’ staat?

Het bericht dat een deel van Noord- en Westbeemster voor
wat betreft de elektriciteit ‘op slot’ gaat, heeft
consequenties voor zowel de uitvoering van de TVW als de
RES. Uitbreiding van het elektriciteitsnet is noodzakelijk om
de energietransitie te laten slagen. Uit de berichtgeving van
Liander hebben we begrepen dat na 2025 dit weer aan de
orde zou kunnen zijn in de Noord- en Westbeemster.
Nu onderzoeken zij, wat er wellicht nog mogelijk is.
Uiteraard volgen we dit onderzoek. Mede in het licht van dit
onderzoek, zien wij nog mogelijkheden voor deze ambitie.
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Huisvestingsverordening:
Naar welke negatieve effecten op de leefbaarheid wordt
gekeken bij een vergunning voor woningvorming en
omzetting? Worden hier bijvoorbeeld ook de toegenomen
druk op de voorzieningen en zaken als verkeersdruk en
parkeren meegenomen?

Bij de toets op de effecten op de leefbaarheid in het
bestaande woonmilieu wordt onder andere gekeken naar:
- Resultaten van Omnibus enquête en de Leefbarometer:
kent de buurt knelpunten ten aanzien van leefbaarheid?
- Clustervorming en het effect daarvan op straten en
buurten.
- Het effect op de verkeers- en parkeersituatie. (ook
stallingruimte voor fietsen, bereikbaarheid van
vluchtroutes).
- Het effect op de woonkwaliteit.
Na vaststelling van de verordening kan het College de
leefbaarheidstoets verder verfijnen in beleidsregels.
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Winkeltijdenverordening:
Artikel 2.3 vrijstelling voor het verhuren van fietsen en
bromfietsen op zon- en feestdagen door winkels die in
hoofdzaak fietsen en bromfietsen verkopen.
Wat is de motivering waarom deze winkels tot verhuur op
deze dagen kunnen overgaan en bijvoorbeeld winkels voor
verkoop van schaatsen, ski’s, boten of auto’s niet?

Tot 1 februari 2014 gold op grond van artikel 11 van het
Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet een specifieke
vrijstelling voor winkels die op zon- en feestdagen fietsen
en bromfietsen verhuren. De verhuur van schaatsen, ski’s,
boten en auto’s werd hier niet genoemd, wellicht omdat de
verhuur van fietsen en bromfietsen op zon- en feestdagen
vaker voorkomt. De tekst van deze vervallen wettelijke
vrijstelling is destijds overgeheveld naar de winkeltijdenverordening van Purmerend en keert nu terug in de
voorliggende, geharmoniseerde winkeltijdenverordening.

