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NUMMERNUMMERNUMMERNUMMER    AGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNT    VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG    ANTWOORDANTWOORDANTWOORDANTWOORD    

1 RC 4 Wat is de stand van zaken/ voortgang verbouw Broedersbouw 

aan de Oostdijk tot 9 appartementen? 

Er is nog geen gebruik gemaakt van de verleende 

omgevingsvergunning. Men zoekt mogelijkheden om het plan 

financieel haalbaar te maken. 

 

2 RC 5  

(Zuiderweg 

15/16) 

Zijn er door de planologische koppeling van genoemde 

bouwvlakken gevolgen voor de status en oppervlakte van de  

huidige bouwvlakken en in het verlengde daarvan, voor 

toekomstige bebouwingsmogelijkheden? 

 

Uitgangspunt is om de Zuiderweg 16 en 15 bij een eerste 

herziening te koppelen. Zowel de bestemming als de 

oppervlakte zullen in beginsel ongemoeid blijven en staan dan 

beide voor de toekomst planologisch ter beschikking van het 

bedrijf.  

 

3 RC 7 Wordt er tijdens de 1e intake door de WMO-consulent of 

gecontracteerde zorgverlener ook gekeken of besproken 

brandpreventie maatregelen/brandveiligheidsmaatregelen zoals 

bijvoorbeeld rookmelders op de vluchtweg? 

 

Het onderwerp brandpreventie komt niet ter sprake tijdens het 

keukentafelgesprek. Dit kan worden toegevoegd enkel 

beschikken onze consulenten niet over de know-how m.b.t. dit 

onderwerp. 

4 RC 11 Wij hebben eerder een vraag gesteld aan de heer Brinkman over 

veiligheidsgevoel in het kader van vliegbewegingen boven 

Beemster (baken Spijkerboor). Is deze meegenomen in het ons 

voorliggende RRZW? 

 

Deze is meegenomen in het profiel onder het sub hoofdstukje 

‘Verkeer en Vervoer” en “Verantwoording” blz 21. Citaat: “ Ten 

aanzien van het crisistype  Luchtvaartincidenten wordt gesteld 

dat het minder waarschijnlijk is dat dit plaatsvindt in de regio 

Zaanstreek-Waterland omdat 80%  van de ongevallen binnen 

een straal van 10 km van de luchthaven plaatsvindt. Naar 

verwachting vindt er eens per 10 jaar een ongeluk plaats.” 

Einde citaat. 
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5 RC 12 Is verkeersveiligheid ondergeschikt aan het Werelderfgoed? 

 

Noot: deze vraag wordt gesteld onder verwijzing naar het overleg 

tussen de Beemster Ondernemers (BO), LTO en de gemeente, 

waaraan wordt gerefereerd in het interview met mevrouw  

M. Oortman-Gerlings, voorzitter van de BO, in de editie nr. 2 van 

het blad Regiozaken. 

 

Wij beschouwen dit als een politieke vraag voor wethouder 

Butter. 

6 RC 13  In de Nota van beantwoording Zienswijzen wordt op blz. 9 punt 

3.4 dat in overleg met HHNK een diameter van 800 mm in de 

dam met duiker wordt toegepast. 

Het Dammen en bruggen beleid (buitengebied) wordt een 

doorlaat van min. 1.000 mm gevraagd; vanwaar dit verschil? 

 

Het overleg tussen HHNK en gemeente (in het kader van de 

watervergunning) start vroegtijdig en heeft betrekking op 

waterhuishoudkundige en hydraulische aspecten. In dat kader 

wordt uitgegaan van een diameter van (min.) 800 mm, wat door 

HHNK voldoende wordt geacht. Echter, beleidsmatig wordt een 

diameter van 1.000 mm wenselijk geacht. Dit maakt dat, in 

overleg met de welstandscommissie, ten tijde van de 

omgevingsvergunningsaanvraag, een diameter van 1.000 mm 

wordt aangehouden. De betreffende dammen aan het 

Noorderpad zullen allen feitelijk dan ook met een diameter van 

1.000 mm worden aangelegd. 

 

7 RC 15 Zijn onze gemeentelijke eigendommen geactualiseerd m.b.t. 

WOZ-waarden? 

Ja. Ieder jaar worden de gemeentelijke gebouwen 

geactualiseerd op WOZ-waarden. 

8 RC 15 Is de 10% aantoonbaar kostendekkend, voor deze 

gemeentelijke eigendommen, in gebruik door andere?  

 

Nee. Kostendekkend is en was niet het uitgangspunt. De 10% is 

marktconform zoals ook de wet dit aangeeft om gemeenten hun 

vastgoed marktconform te laten verhuren. Daarnaast is 

kostendekkend meestal duurder dan marktconforme 

huurprijzen. 
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9 RC 16 N.a.v. de eerdere presentatie over de 

Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Vpb). 

Na jurisprudentie blijkt de kermis dus niet onder de Vpb te 

vallen? 

 

 

10 Raad 7 Komt het juiste gemeentewapen/logo op de in bruikleen plastic-

containers? 

Er zal een Beemster logo in de vorm van een sticker op de 

plastic inzamelcontainers aangebracht worden. 

  

  


