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1 3 Reactie op onze vraag Wet geurhinder en 

veehouderij (brief 21-02-2013) 

Er zijn voor ons genoeg argumenten om hierop nog 

terug te komen. 

Het staat u uiteraard vrij kunt hiertoe een (initiatief)voorstel in te dienen.  

2 9 Klopt het dat het Verloren eind in dit stuk als 

Zuidoostbeemster gezien wordt. Of moet dit 

Westbeemster zijn? 

Dit moet Westbeemster zijn. 

 

Toevoeging van de griffier. Dit is aangepast in het te nemen raadsbesluit.  Op 

de website is dit daar waar mogelijk ook gewijzigd. 

 

3 9 Wanneer zijn de 4 nu nog illegale afdaken 

geplaatst? 

Dat is onbekend. Bij de gemeentelijke herindeling in 1992 is het Verloreneind 

bij Beemster gevoegd. De afdaken waren destijds reeds aanwezig. 

4 9 Is de Provincie NH zelf ook op de hoogte van de 

illegale situatie van de 4 afdaken? 

Ja, in ieder geval sinds de wens voor een vijfde afdak bij ons kenbaar is 

gemaakt. 

5 9 In het kader van de verstedelijking; Wat is de 

motivatie van deze verstedelijking? Zou dit bij de 

provincie voorgelegd kunnen worden vanuit de 

PRVS. 

De provincie ziet deze afdaken op grond van de PRVS (provinciale ruimtelijke 

verordening structuurvisie) als verstedelijking. Verstedelijking is alles wat niet 

agrarisch is. 

Dit wordt in het kader van het vereiste vooroverleg aan de provincie 

voorgelegd. De provincie bekijkt tijdens het vooroverleg of het plan voldoet 

aan de PRVS.  
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6 9 Hoe vertalen we de illegale situatie in legeskosten? Er wordt leges geheven over alle bouwwerken. Indien de aanvraag om een 

vergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de 

bouwactiviteit wordt o.b.v. de Tarieventabel 10% extra van de verschuldigde 

leges gevraagd.    

 

7 11 In hoeverre is er zicht op de achterstanden in het 

oproepen van kinderen voor bijv. vaccinatie of 

preventief onderzoek bij het CJG? 

Er is een verschil tussen de groepen 0-4 jaar die naar het consultatiebureau 

gaan en de kinderen vanaf 4 jaar die naar een jeugdarts gaan. De GGD heeft 

inderdaad achterstand opgelopen in het oproepen van kinderen in de 

basisschool leeftijd i.v.m. verschillende periodes langdurige ziekteverzuim van 

de jeugdarts. 

Deze achterstand wordt nog dit jaar ingehaald. 

Voor de kinderen die op het consultatiebureau komen is er nagenoeg geen 

achterstand. Er is een jeugdarts langdurig ziek geweest maar daar is  

vervanging voor geregeld. 

 

 12,13,14,15 Fractie BPP verwacht niet na de presentatie van 16 

sept. a.s. nog vragen te hebben maar mogelijk 

volgen deze wellicht nog.  

Inmiddels binnengekomen, worden voor 7 oktober beantwoord 

  

  


