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7 Wat is het tijdspad/snelheid van de besparing 
bij  keuze voor beeldkwaliteitsniveau B 
wanneer  participatie onder bewoners beperkt  
blijkt  te zijn?

De besparing van € 100.000, bij  een beperkte bewonersparticipatie, zal 
niet  eerder dan 2014 zijn  behaald. Bij  een beperkte 
bewonersparticipatie zal namelijk  de vacatureruimte  Gemeentewerken 
2012 en 2013 in  z’n totaliteit  noodzakelijk  zijn  om omvormingen te 
kunnen bekostigen.

7 Er  is bij  ons onduidelijkheid  over het jaar  
wanneer er (een deel van de) besparing 
gerealiseerd kan worden. Is er al besparing in  
2013 mogelijk  of echt pas  2014?

Zie voorgaand antwoord. Ter toelichting: in  2012 is een stelpost 
vermindering lasten openbaar groen van € 40.000 en voor 2013 een 
bedrag van € 60.000 opgenomen in  de begroting. In  2014 zal het totale 
bedrag van € 100.000 gerealiseerd zijn.

12 Heeft  het Kwaliteitsteam in  dit  geval ook 
gekeken naar aspecten als werkgelegenheid en 
de situatie in  de kern  MB met het huidige 
tankstation? (m.a.w. niet  alleen ruimtelijke  
aspecten overwogen)

Het  kwaliteitsteam heeft gezien haar  taak  primair  gekeken naar  de 
ruimtelijke  inpassing van de locatie in  relatie tot  de kernwaarden van 
het werelderfgoed. 

12 Wordt  met deze aanvraag ook de huidige 
locatie van het tankstation  gesaneerd? Hoe 
wordt  deze vormgegeven? Wordt  ook de 
bestemming hier  gewijzigd? (niet  meer 
eenzelfde functie mogelijk)

Het  is de bedoeling dat  de locatie in  de bebouwde kom van 
Middenbeemster wordt  gesaneerd en dat de bestemming wijzigt.  
Tijdens het proces zullen hierover nog afspraken moeten worden 
gemaakt.   

12 Is het mogelijk  om het tankstation  meer 
zuidelijk  op de kavel te situeren (op de kont  
van de kavel)? Eventueel ook meer oostelijk  

Alleen de aangevraagde locatie is onderzocht.  



verder de kavel op en zo dicht  mogelijk  bij  de 
weg om zo meer openheid te behouden? 

12 Wat is op dit  moment  de visie van het college 
op deze aanvraag?

Wij  beschouwen dit  als een politieke vraag. 


