
FORMULIER TECHNISCHE VRAGEN RAADSCOMMISSIE (en eventueel politieke vragen) 
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     19 oktober 2015 (vraag 10) 

 

 

NR. 

VRAAG 

AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 7 Hoe veel bedragen de huidige totale kosten 

gemiddeld per jaar bij HHNK? (buitenwegen tot de 

bebouwde kom, fietspadden, bomenonderhoud 

inclusief dijkwegen en paden). 

 

HHNK registreert niet de kosten per gemeente maar voor het hele areaal. Op 

basis van het aandeel in oppervlakte wegen in de gemeente kan een grove 

inschatting gemaakt worden. 

Deze komt neer op 1,9 miljoen.  

 

2 RC 7 Welke kwaliteitsstandaard wordt daarbij gebuikt? In het wegenbeleidsplan van HHNK staat: 

Wegverhardingen: kwaliteitsniveau R(basis) volgens CROW 

Kunstwerken: kwaliteitsniveau B volgens CROW 

 

3 RC 7 Wat dragen we vanuit Algemene Uitkering over 

per jaar aan HHNK? 

De bijdragen voor wegenbeheer aan HHNK zijn na de septembercirculaire 2015 

berekend op: 2015 € 549.552, 2016 € 557.245, 2017 € 565.604, 2018 € 574.088 

en 2019 € 582.699. Ieder jaar worden in september de groeipercentages voor de 

uitkering wegenbeheer bekend gemaakt. In de circulaire van 2015 is het 

definitieve percentage van 2015 bepaald op 0,7% en het voorlopige percentage 

van 2016 op 1,4%. In de begroting is voor 2017 t/m 2019 uitgegaan van een 

stijging met 1,5%. 

 

4 RC 7 Hoeveel zou dat Beemster Netto gemiddeld per 

jaar gaan kosten bij gelijke kwaliteitsstandaard? Of 

anders gesteld: hoeveel moet de gemeenschap 

meer op gaan brengen via belastingen per jaar? 

 

Dat is in het geheel nog niet bekend. Er wordt bij HHNK voorbereidingen 

getroffen om gegevens te genereren i.v.m. voorbereiding consequenties 

overdracht. Namens de portefeuillehouder is verzocht om informatie. 

5 RC 7 Nu alle wegen op dit moment op orde gemaakt 

worden voor overdracht, wat is de verwachte 

overdrachtsdatum? 

 

Hierover is nog niets bekend. 



NR. 

VRAAG 

AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

6 RC 7 Hoeveel km extra te onderhouden wegen komen 

er dan naar Beemster toe? 

HHNK beheert nu 117 km wegen voor de gemeente Beemster. 

7 RC 8 BTW compensatiefonds: Zijn er ontwikkelingen dat 

deze vereffening op termijn op enige wijze wordt 

afgebouwd. Hoe reëel is die kans en wat zijn de 

risico’s voor de gemeente Beemster? 

Er zijn op dit moment geen  indicaties die wijzen op het afschaffen van het BTW 

compensatiefonds (BCF). In het programma van het kabinet Rutte-2 (het 

zittende kabinet) was de afschaffing van het BCF opgenomen. Maar na overleg 

met de VNG en het IPO is besloten om het BCF te handhaven. Daarbij is wel 

een plafond aan het BCF afgesproken.  

Het risico dat het BCF wel afgeschaft zal worden is altijd aanwezig, maar hier 

houden wij voor dit moment geen rekening mee. 

 

8 RC 10 Hoeveel brandweervoertuigen staan paraat en wat 

is de werkelijke inzetbaarheid in Beemster? 

Momenteel heeft Beemster drie voertuigen paraat staan, die ook inzetbaar zijn 

9 Raad 6 Hoe is de spreiding over de polder qua actieve 

leden Bibliotheek; hoe is de verdeling over de 

kernen ZOB,NB, MB, buitengebied? (evt in 

postcodes)  

 

Hierbij een overzicht van de leden per kern in Beemster. De cijfers zijn van april 

2015, maar die zullen t.o.v. nu niet veel afwijken.  Er is helaas geen inzage of 

inwoners misschien gebruik maken van een bibliotheek op een andere locatie, 

bijvoorbeeld voor Westbeemster (vestiging in De Rijp of Ursem) of voor 

NoordBeemster  (vestiging in De Goorn/Avenhorn). 

 

leden kernen gemeente Beemster 

  

    

Kern aantal inwoner Aantal Leden 

Percentage 

inwoners 

lid bibliotheek 

Zuidoostbeemster 2907 719 24,7% 

Middenbeemster 4632 1281 27,7% 

Noordbeemster 604 84 13,9% 

WestBeemster 768 165 21,5% 

Totaal 8911 2249 25,2% 

  



NR. 

VRAAG 

AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

10 RC 4 /5  

 

Welke, wettelijke, termijnen dienen er in acht te 

worden genomen na besluitvorming raad verlenen 

Omgevingsvergunning / Ontwerp 

Bestemmingsplan? 

 

2 voorbeelden: 09-06-2015 Zuiderweg 55 

besluitvorming raad. opnieuw terinzagelegging na 

besluitvorming raad 20-10-2015. 

 

30-06-2015 Hobrederweg 38 besluitvorming raad 

30-10-2015en nu opnieuw terinzagelegging 

Binnendijks 19-10-2015 tot 30-11-2015? 

 

Voor Zuiderweg 55 en Hobrederweg 38 zijn verschillende aanvragen gedaan.  

 

Voor Zuiderweg 55 is een aanvraag gedaan voor het vaststellen van een 

bestemmingsplan met toepassing van de coördinatieregeling. Voor het 

toepassen van de coördinatieregeling moet de raad eerst een besluit nemen, 

wat de raad heeft gedaan op 9 juni 2015. Daarna hebben ontwerpen van de te 

coördineren besluiten zes weken ter inzage gelegen. Het vaststellen van een 

bestemmingsplan kan alleen de raad doen. Een voorstel aan de raad daartoe 

staat 20 oktober 2015 op de agenda. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, 

wordt dat bekend gemaakt en ter inzage gelegd.  

  

Voor Hobrederweg 38 is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning 

voor het afwijken van het bestemmingsplan. Op 30 juni 2015 heeft de raad 

besloten te verklaren dat voor dit geval een verklaring van geen bedenkingen 

van de raad niet is vereist. Als gevolg hiervan kon het college de aanvraag 

zelfstandig afhandelen. Een ontwerpbesluit heeft zes weken ter inzage gelegen. 

Het college heeft de omgevingsvergunning verleend en bekendgemaakt. De 

omgevingsvergunning ligt vanaf 19 oktober 2015 ter inzage.  

 

In beide gevallen loopt na bekendmaking een beroepstermijn van zes weken 

waarna het betreffende besluit in werking treedt.  

 

  

  


