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1 7 Raad Brief  nr.  4: Is er samenwerking  tussen 
verschillende WSW bedrijven, bijvoorbeeld tussen 
Baanstede en WNK? Geconstateerd is namelijk  
dat  er werknemers uit  Centraal  en Oost Europa 
worden ingehuurd  bij  WNK.

Er  wordt  vanuit  Baanstede momenteel wel gesproken met Op/Maat  
en WNK  over mogelijke samenwerking  op een aantal  terreinen. 
Concreet wordt  bijvoorbeeld gekeken naar activiteiten  op het 
terrein  van Druk,  Copy en Post. 

Externe inhuur  kan nodig zijn  bij  (tijdelijke) schaarste van 
arbeidskrachten. Die schaarste is dan ook vaak aanwezig bij  
andere WSW-bedrijven.

2 Brief  3 en 5: Wij  onderschrijven de reacties van 
het college, nullijn  is minimaal  en bezuinigingen 
zullen ook bij  deze organisaties substantieel  
moeten zijn.

Het  doet het college deugt dat u ons standpunt  onderschrijft.

3 11 Raadscie Zijn  er ook andere bouwvormen overwogen dan 
een stolpperette van 12.x12? 

De overwegingen van de aanvrager hebben geleid tot  onderhavige 
aanvraag. Het  gemeentebestuur  dient  de ingediende aanvraag te 
beoordelen. 

4 Is de aanvrager ervan op de hoogte dat hij  ook 
groter  mag bouwen dan 750m3? (in stolpvorm)

Het  is ons bekend dat  de aanvrager hiervan op de hoogte is. 
Financiën en gebrek aan ruimte voor een stolp hebben geleid tot  de 
ingediende aanvraag.  

5 12 Heeft  de Stichting  Vrienden van de Stolp nog een 
advies over de sloop van de stolp gegeven?

Er  is geen advies gevraagd. Advies wordt  gevraagd bij  verzoeken 
voor nieuwe stolpen.



6 13 Bijlage 1 definities recreatievormen: Welke zes 
hotels worden bedoeld? (vraag die ook op termijn  
mag worden beantwoord)

Categorie A: 
- De Nieuwe Tuinbouw , Purmerenderweg 167 

Zuidoostbeemster; 13 kamers
- Purmerend v/d  Valk , Purmerenderweg 232 

Zuidoostbeemster; 40 kamers
- Rijper Eilanden, Stichting  Able, Zuiddijk  2A De Rijp; 53 

kamers

Categorie B: 
- Spitsbergen, fam. Boon, Schermerhornerweg 3 

Noordbeemster; 4 kamers
- Vrederust, dhr. J. Jonk, Volgerweg 42 Middenbeemster, 6 

kamers
- Over Jisp, fam. Uitentuis, Starnmeerdijk  31 Starnmeer; 2 

kamers

7 18 Blz. 42 betekent  dit  dat de verbreding van de 
N244 van de baan is? 

Nee. Het  reeds ingezette beleid ten aanzien van de verbreding van 
de N244 zal  worden voortgezet. De provincie brengt  het 
bijbehorende inpassingsplan hoogstwaarschijnlijk  nog voor de 
zomer in  procedure.  

8 Blz. 57 Tabel reguliere kosten beheer en 
onderhoud: De Rijksweg en de N-wegen van Rijk  
resp. Provincie staan niet  in  dit  schema, worden 
deze beheerskosten niet  meegenomen? 

Dit  is een vraag uit  het Managementplan  van het Werelderfgoed. 
Dit  is een tabel waar de gemeente geen eigenaar van is en niet  als 
zodanig beantwoord kan worden. Wij  gaan dit  voor u na vragen. U 
krijgt  hier  schriftelijk  antwoord op.

9 16 MER 
beoordeling

Het  jaartal  van Bestemmingsplan Buitengebied 
zien we graag gecorrigeerd (consequent) in  2012. 

De m.e.r. beoordeling is helaas definitief.  Het  is echter volstrekt  
duidelijk  dat het gaat om het bestemmingsplan Buitengebied 2012. 

10 Voortoets 
Structuurvisi

Laatste paragraaf: Waarom is de eerste toets uit  
2005 niet  voldoende, waarin  alleen Beemster werd 

De vraag is niet  duidelijk.  
Als bedoeld wordt  het natuuronderzoek uit  2007 dan is in  1.1. 



e en BP 
Buitengebied

behandeld?  aangegeven dat in  de voortoets de soortbescherming flora en fauna 
buiten beschouwing wordt  gelaten. 


