
FORMULIER TECHNISCHEFORMULIER TECHNISCHEFORMULIER TECHNISCHEFORMULIER TECHNISCHE    VRAGEN RAADSCOMMISSIE VRAGEN RAADSCOMMISSIE VRAGEN RAADSCOMMISSIE VRAGEN RAADSCOMMISSIE (en eventueel politieke vragen)(en eventueel politieke vragen)(en eventueel politieke vragen)(en eventueel politieke vragen)    
 

DATUM VERGADERINGDATUM VERGADERINGDATUM VERGADERINGDATUM VERGADERING: 3 maart 2015 PARTIJPARTIJPARTIJPARTIJ: VVD DATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGEN: 20 februari 2015 

 

 

NUMMERNUMMERNUMMERNUMMER    AGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNT    VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG    ANTWOORDANTWOORDANTWOORDANTWOORD    

1 6 Raadsvoorstel blz 2 -> welke 3 kanttekeningen zijn door SPOOR 

geplaatst en wat was het antwoord van de wethouder? 

SPOOR heeft gevraagd om:  

1. Overeenstemming te zoeken met de regio-gemeenten;  

2. Afspraken te maken over teruggave gebouwen;  

3. Open te staan voor overleg over renovatie. 

 

Samengevat het antwoord van de wethouder: 

1. De verordening van de Beemster is geheel gebaseerd op de 

modelverordening van de VNG. Voor een aantal artikelen 

kunnen gemeenten hun eigen keuze maken. De verordening 

van de Beemster is in ieder geval afgestemd met die van 

Purmerend.  

2. Voor teruggave van gebouwen wordt gewerkt aan een 

‘protocol overdracht schoolgebouwen van schoolbestuur 

aan gemeente Beemster’. Medio 2015 zal die voorgelegd 

worden aan de schoolbesturen.  

3. “Renovatie” is geen voorziening huisvesting onderwijs en is 

daarom niet in de verordening opgenomen. Een motie om 

renovatie onder te brengen in de onderwijswetten is tijdens 

de behandeling van het wetsvoorstel ingediend maar door 

de Tweede Kamer verworpen. Uiteraard staat gemeente 

Beemster open voor overleg over renovatie 

 

2 9 Hoeveel ondergrondse containers hebben we nu in Beemster. 

Van wie zijn die.  

Wat kost het om glascontainers ondergronds te 

laten/houden/maken vanwege 1) geluidsoverlast bij ingooien 

van glas, 2) mooier aanzicht. 

 

Op 12 locaties staan 18 ondergrondse containers. 

De ondergrondse containers zijn eigendom van gemeente 

Beemster. 

De kosten om containers ondergronds te maken (incl. 

grondonderzoek) variëren van € 8.500 tot € 10.000. 

De meerkosten zijn met name afhankelijk van wel of niet 
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verontreinigde grond. Ook in de exploitatie zijn de ondergrondse 

containers duurder vanwege hogere onderhoudskosten. 

Opgemerkt wordt dat ondergronds maken op enkele plaatsen op 

problemen stuit vanwege kabels en leidingen en grondeigendom 

HHNK en/of provincie. 

 

 


