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1 10 Wat heeft  het totaal  gekost (ambtenarenuren en 
externen)

Zoals in  het voorstel van het college staat: in  totaal  € 10.000 
t.b.v. het door een extern bureau gemaakt  rapport.  Van deze 
kosten hebben provincie en gemeente ieder de helft  voor 
rekening genomen. De ambtelijke inzet  van zowel provincie als 
gemeente (en ook van de Rijksdienst  voor het cultureel  erfgoed) 
betrof deelname in  de begeleidingsgroep. Voor de projectleider  
Des Beemsters bedroeg dit  ca. 30 uur.

2 Politieke vraag: Als er geen particuliere aanvrager 
was, had u dan ook dit  onderzoek specifiek gericht  
op de Zweg gedaan? 

(Ook een technisch antwoord): Ja, sinds het in  2008 het 
verschenen provinciaal  beeldkwaliteitplan  over de Stelling van 
Amsterdam, stond het beperkende regime in  relatie tot  mogelijke 
ontwikkelingen in  het overlapgebied al op de agenda om daar 
gezamenlijk  en verantwoord uit  te komen.

3 Wat is het standpunt  van de 3e siteholder? Het  
waterschap.

Het  Hoogheemraadschap heeft in  deze zaak geen rol  gespeeld 
omdat hier  geen specifiek water- wegenbeheer aan de orde is 
geweest en er geen sprake van zou zijn  dat  de daaraan gebonden 
kernwaarden ter  discussie zouden staan..

4 Hoeveel kosten zijn  gemaakt  (ambtenarenuren en 
externe kosten)

Zie hierboven

5 De kosten zijn  gemaakt  in  2011, waar  in  de 
begroting kunnen we de kosten vinden

De bijdrage van de gemeente Beemster is bekostigd uit  het 
beschikbare budget voor structuur-  en bestemmingsplannen 
2011.



6 Worden de kosten verhaald op de aanvrager, de 
particuliere ondernemer?

Nee, er is geen sprake van verhaal  op derden. Dit  beleidskader is 
niet  ten behoeve van één aanvrager gemaakt.

7 In  de structuurvisie wordt  dit  onderzoek niet  
genoemd. Waar is het raadsbesluit  of 
beleidsdocument  voor de legitimatie  van dit  
onderzoek?

Er  is geen sprake van een eerder raadsbesluit:  in  het kader van 
de te ontwikkelen stukken voor ruimtelijk  beleid is dit  één van 
de onderdelen. Onder hoofdstuk  2.1 “Stelling  van Amsterdam”  
van de Structuurvisie wordt  verwezen naar het feit  dat in  
overleg met de provincie uitgangspunten zijn  bepaald hoe om te 
gaan met de overlapzone. Wij  stellen u nu voor eerst ervaring op 
te doen met dit  beleidskader alvorens dit  op te nemen in  het 
bestemmingsplan Buitengebied. Daarom zal de laatste zin van 
bovenvermelde paragraaf komen te vervallen. 


