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1 8 
(Purmerenderweg 9)

Hoe groot is het bouwvlak  nu?
Hoe groot wordt  het na de uitbreiding?

De bouwvlakken van Purmerenderweg 9 en Purmerenderweg 10 
zijn  samen nu circa 1,3 hectare groot.
De bouwvlakken zijn  na de gewenste uitbreiding op 
Purmerenderweg 9 samen niet  groter  dan 1,5 hectare.
Hierover is een zin opgenomen in  de gecorrigeerde versie van het 
raadsvoorstel  die op de website staat  en in  de raadsmap is gelegd. 
De correctie is n.a.v. het verzoek van de BPP om vloeropslagplaat  
te vervangen door voeropslagplaat.

2 12 
(wijziging 
verblijfsrecreactie-
beleid)

We kunnen ons nu geen beeld vormen van 
het probleem. Graag meer uitleg om welke 
(soort) monumenten het gaat. Staan ze 
bijvoorbeeld ook in  bebouwde kom, gaat het 
alleen om de bijgebouwen van het 
monument?

Dit  agendapunt  is vervallen. De planning is dat  dit  onderwerp op 
de agenda van de commissie van 12 februari  2013 wordt  geplaatst.

Raad:
1

7 Ingekomen stukken Brief  SKB dateert  van november. Hoe is de 
stand van zaken op dit  moment?

Na intern  beraad van het bestuur  van het SKB heeft  de sector 
Grondgebied een integrale afspraak, met diverse disciplines uit  de 
ambtelijke organisatie, op 22 januari  2013 met de directie van 
SKB over diverse onderwerpen zoals een ingediende aanvraag 
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Omgevingsvergunning , nieuwe huurovereenkomst etc. 

2 Brief  Kwaliteitsteam: U geeft in  de brief aan 
via de kadernota 2014 dekking te 
garanderen voor de activiteiten  die het 
Kwaliteitsteam structureel  nog gaat doen. 
In  de begroting 2013 wordt  aangegeven dat  
de werkzaamheden in  de activiteiten  van de 
sector Grondgebied zijn  opgenomen. Hoe 
worden de kosten voor het Kwaliteitsteam in  
2013 gedekt?

In  de Kadernota 2014 zullen wij  zowel voor 2013 als voor 2014 en 
verder met een voorstel komen voor wat  betreft  de kosten van het 
Kwaliteitsteam.


