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1 RC 7 Kunt u bij benadering aangeven hoeveel geld er 

inmiddels besteed is aan het dossier supermarkt ZOB. 

Dit geldt voor bijv. de kosten van de enquête, verkeers- 

en aanvullend onderzoek, ambtelijke inzet en andere 

aanverwante kosten. Kosten van zowel de Beemster 

Company als de gemeente a.u.b. meenemen in deze 

totaal telling. 

 

Dit betreft diverse werkzaamheden en onderzoeken, 

zoals het verkeersonderzoek, de enquête en een 

stedenbouwkundig onderzoek. In totaal gaat het om 

circa € 20.000. Hierbij zijn intern gemaakte uren en 

kosten architect niet meegenomen. Bij benadering zou 

dit een verdubbeling van de kosten kunnen betekenen, 

dus circa € 40.000. 

2 RC 7 Al meerdere malen heeft onze fractie vraagtekens 

geplaatst bij de juistheid van de OZB aanslagen.  

Zonder diepgaand onderzoek komen wij al diverse 

varianten in de praktijk tegen. Aan ons verzoek om alle 

opbrengsten per (geanonimiseerd !) adres over de 

afgelopen jaren in 1 tabel aan te leveren, kan niet 

worden voldaan. Graag krijgen wij inzage in de interne 

controle rapportages van de afgelopen jaren. 

 

Deze signalen zijn ons bekend. Uw eerdere verzoek is 

inderdaad lastig om te honoreren, maar wij zijn wel 

bezig inzicht te krijgen in de volledigheid van de 

aanslagen. Op dit moment kunnen wij hier nog geen 

uitsluitsel over geven, maar op korte termijn hebben wij 

hiervan een rapportage. Overigens is dit onderwerp ook 

onderdeel van de interim controle, welke begin 

december zal aanvangen door de accountant. 

3 Raad 10 Het woord inflatiecorrectie van 3% in deze stukken kan 

verwarring veroorzaken. Kunt u niet beter spreken van 

een prijsverhoging van 3% - veroorzaakt door 

loonkosten. Dit antwoord is al gegeven op 25 oktober 

maar het is nog niet in deze stukken aangepast.  

 

 

 

 

 

In de aangepaste versie van de begroting, die u reeds 

heeft ontvangen samen met de antwoorden op de 

technische vragen die nog open stonden, is dit reeds  

aangepast. Deze correctie geldt inderdaad ook voor het 

raadsvoorstel over de belastingmaatregelen 2017.  
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4 Raad 10 

(toelichting uitkomsten 

onderzoek 

kostendekkendheid 

tarieven 

omgevingsvergunningen)  

In de stukken wordt verwezen naar een monument. 

Welk type monument bedoelt u: rijks- of provinciaal? 

Ook wordt verwezen naar een gemeentelijke 

verordening (artikel 2.3.6.2).  Die is er niet in Beemster 

dus deze toevoeging kan eruit. Waar staan panden die 

vallen onder "beschermd dorpsgezicht" beschreven ? Of 

wordt hier een bepaald deel van de Beemster mee 

bedoeld. Graag nadere uitleg over dit begrip. 

 

In het  nieuwe artikel 2.3.6.1 van de legesverordening 

wordt  met de term beschermd monument een 

rijksmonument bedoeld. Daarom wordt in het nieuwe 

artikel van de legesverordening verwezen naar ‘een 

beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 

onder f  van de Wabo’. In dit artikel van de Wabo is de 

omgevingsvergunningplicht voor rijksmonumenten, 

monumenten die zijn aangewezen op grond van de 

Monumentenwet 1988, geregeld. 

 

Ook wordt in het nieuwe artikel van de 

legesverordening verwezen naar ‘een activiteit als 

bedoeld in artikel 2.2 lid 1 onder b van de Wabo’. In dit 

artikel van de Wabo is de vergunningplicht voor 

provinciale monumenten, die zijn aangewezen op grond 

van de Monumentenverordening Noord-Holland, 

geregeld.  

 

In het nieuwe artikel 2.3.6.2 van de legesverordening 

wordt ook ‘gemeentelijk verordening’ genoemd. Dit is 

nu nog de Monumentenverordening Beemster 1994 

(actualisatie van een nieuwe Erfgoedverordening 

Beemster is in voorbereiding). Op basis van een 

erfgoedverordening is het mogelijk als gemeente  

stads- en dorpsgezichten aan te wijzen. 

 

Het beschermd dorpsgezicht Middenbeemster is door 

het rijk aangewezen op grond van de Monumentenwet 

1988. De reden van aanwijzing als beschermd 

dorpsgezicht is dat het hier een karakteristieke en  

beeldbepalende stedenbouwkundige structuur en 

cultuurhistorische waarde betreft. De panden die tot het 
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beschermd dorpsgezicht behoren zijn niet, zoals bij 

monumenten, apart beschreven. Het beschermd 

dorpsgezicht betreft n.l. een gebied in de kern van 

Middenbeemster waar de karakteristieke en 

beeldbepalende stedenbouwkundige structuur en 

cultuurhistorische waarde wordt beschermd door regels 

in het bestemmingsplan Middenbeemster en 

Westbeemster 2013. 

 

 


