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1 

 

6 Wat zijn de argumenten van het college om bij dit plan te kiezen 

voor het toepassen van de gemeentelijke Coördinatieregeling? 

 

Aanvrager heeft zelf om toepassing van de coördinatieregeling 

verzocht. Aanvrager heeft daarbij een conceptbestemmingsplan 

en een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Gelet op de 

voordelen van de regeling zijn er geen argumenten om de 

coördinatieregeling in dit geval niet toe te passen.  

 

2 6 Bent u van plan vaker van dit instrument gebruik te maken in 

gelijksoortige gevallen.  

Het betreft in dit geval een coördinatiebesluit op maat. 

Indien ja, bent u dan van plan aan de raad een 

coördinatieverordening aan te bieden? 

 

Vooralsnog wordt alleen van de coördinatieregeling gebruik 

gemaakt indien daar in vergelijkbare gevallen uitdrukkelijk om 

verzocht wordt. Net als in onderhavig geval, zal de raad daarover 

per geval een besluit moeten nemen. Het ligt niet in de planning 

om de raad een besluit te laten nemen over het aanwijzen van 

categorieën van gevallen waarop de coördinatieregeling van 

toepassing wordt verklaard.  

 

3 6 In Zuidoostbeemster hanteert u dit instrument ook. Tot heden 

heeft u voor gelijke voorstellen aan de raad steeds een nieuw 

besluit op maat gemaakt. (bijvoorbeeld Benonistraat).  

Gaat u voor dergelijke gelijksoortige voorstellen de raad een 

coördinatieverordening voorleggen, opdat er niet voor elk plan 

apart wederom een coördinatiebesluit hoeft te worden 

genomen? 

 

De coördinatieregeling is ook toegepast voor de projectmatige 

woningbouw  Notarisappelstraat en Burg. Postmastraat. Omdat 

de bouwplannen klaar lagen, was er aanleiding om de 

coördinatieregeling toe te passen. Voor Benonistraat is dit niet 

toegepast. Ook in dit kader ligt het niet in de planning om de 

raad een besluit te laten nemen over het aanwijzen van 

categorieën van gevallen waarop de coördinatieregeling van 

toepassing wordt verklaard.  

 

4 10 Wat is de status van de milieu- en duurzaamheidsplannen? Op 24 maart jl. heeft u ook gevraagd naar de stand van zaken 

van de Duurzaamheidsnotitie. Wij zijn nog steeds hard bezig om 

de notitie te actualiseren inclusief bijbehorend stappenplan. 

Maar de planning is onder enig voorbehoud als volgt:. Opstellen 

concept notitie en behandeling college juni-juli. Eventuele 
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aanpassingen verwerken in juli-augustus. Wij gaan ervan uit de 

concept notitie in de commissie en raad van september te 

kunnen agenderen. 

 

5 10 Wat is de voortgang rond de Bonte Klaver? Op dit moment zijn wij, ism Bamestraprojecten, een aantal 

scenario’s aan het uitwerken op de locatie van de Bonte Klaver. 

Ook zijn wij in gesprek, samen met Bamestraprojecten, met het 

cultuur echtpaar die eventueel het ontmoetingscentrum wil gaan 

beheren en exploiteren. Vervolgens zijn wij ook in gesprek met 

de eigenaar van het benzinepompstation om diverse 

mogelijkheden en wensen concreet te maken. Zoals wethouder 

Butter al eerder heeft aangekondigd, zal hij de raad informeren 

over de voortgang als er een concreet ontwerp is. 

 

  

  


