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Er  is ook sprake van actualisering van de 
nadere uitvoeringsregeling Besluit  2003. Is dit  
een college aangelegenheid?

Dat  behoort  inderdaad tot  de competentie van het college. Het  concept 
van dit  besluit  ligt  in  de raadsportefeuille ter  inzage

Zijn  er aan deze actualisering nog financiële 
consequenties verbonden? Zo ja, welke?

Hieraan zijn  geen financiële consequenties verbonden.

Wanneer kunnen we het jaarverslag tegemoet 
zien?

De verslaglegging van het Waterlands Archief vormt  de basis voor de 
verslaglegging van burgemeester en wethouders. Het  Waterlands 
Archief doet de verslaglegging aan de hand van een jaarlijks  
voortgangsgesprek. Deze resultaten  van het laatste gesprek worden u 
alsnog toegezonden.
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Heeft  het commentaar  van RCE nog geleid tot  
aanpassing van het beleidskader? Zo ja, op 
welke onderdelen? 

Niet  inhoudelijk.  Wel heeft  de RCE aangegeven dat het raadzaam is 
het nieuwe beleidskader in  de praktijk  te toetsen om te kijken  of het 
echt ook werkt.  Daarnaast  vindt  de RCE het wel vermeldenswaard dat 
met name de provincie bereid is geweest “een beetje water  bij  de wijn  
te doen”.   

Wat betekent  het beleidskader voor de 
mogelijkheden van compenserende 
woningbouw in  het kader van de ruimte  voor 
ruimteregeling? 

Er  ligt  geen directe relatie met de ruimte  voor ruimteregeling. Het  is 
overigens niet  de bedoeling dat particuliere woningbouw aan de 
Zuiderweg nu mogelijk  zou worden.



Hoe vindt  het beleidskader zijn  uitwerking  in  
het bestemmingsplan Landelijk  Gebied wat  
bindend is voor burgers/bedrijven.?

Het  beleidskader wordt  nog niet  direct  in  het nieuwe bestemmingsplan  
opgenomen (lees het collegevoorstel hierover). Een eenmaal 
vastgestelde beleidsregel is overigens bindend voor burgers en 
bedrijven.



In  hoeverre zijn  de huidige bewoners van dit  
gebied op de hoogte van deze beleidskaders? 
Deze beleidskaders zullen effect hebben op 
mogelijke bedrijfsuitbreidingwensen van deze 
huidige bewoners. Is er reden om te vrezen 
voor planschade?

De huidige bewoners zijn  niet  op de hoogte gesteld. Na vaststelling  
door de raad zal het beleidskader officieel als beleidsregel worden 
gepubliceerd. 
Dit  beleidskader geeft uiteraard  iets meer mogelijkheden voor wensen 
tot  bedrijfsuitbreiding  of nieuw vestiging. Dat  zou kunnen leiden tot  
verzoeken om planschade. Maar  die mogelijkheid  is evenwel overal  
aanwezig waar  uitbreiding of nieuw vestiging zou plaatsvinden. Wij  
hebben geen reden aan te nemen dat  specifiek dit  beleidskader tot  
meer aanspraak  op planschade zou leiden.
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Moet de financiële verordening nog worden 
aangepast?

De verordening moet inderdaad hierop worden aangepast. We stellen 
nu vast, dat verzuimd is u bij  dit  onderwerp tegelijk  een voorstel  
hiervoor te doen.
U ontvangt  hierover separaat  een brief. In  deze brief wordt  u een 
voorstel gedaan om dit  (het aanpassen van de verordening) alsnog te 
organiseren.


