
TECHNISCHE VRAGEN en ANTWOORDEN (en eventueel politieke vragen) 

 

DATUM VERGADERINGEN: 9 februari 2016 PARTIJ: BPP DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 1 februari 2016 

 

 

NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 5  

(vragen wth 

Zeeman) 

Wanneer mogen wij een presentatie verwachten m.b.t. 

het jeugdwerk in Beemster (clup Welzijn) 

 

De portefeuillehouder zal deze vraag beantwoorden. 

2 5 N.a.v. de publicatie in de laatste Binnendijks: Buiten 

behandeling gelaten Omgevingsvergunning. Wat is dit? 

 

Het betreft het buiten behandeling laten van de 

aanvraag voor een tweede parkeerplaats bij Fort Resort 

in verband met de vooralsnog onvoldoende ruimtelijke 

onderbouwing. 

 

3 5 Zijn verenigingen voldoende op de hoogte m.b.t. 

discriminatiezaken? (en kunnen zij ook ergens hiervoor 

advies/ondersteuning krijgen)  

 

Wij beschouwen dit als een politieke vraag. 

4 6   

(coördinatie-

regeling Oostdijk 

7a) 

  

Hier worden de Omgevingsvergunning en Bestemmings-

planwijziging in een voorstel samengevoegd.  

Hoe verhoudt dit zich tot de beantwoording eerder 

gestelde vraag m.b.t. “gescheiden procedures” en 

looptijd tot meer als 6 mnd.? (Hobrederweg 39 en 

Zuiderweg 58) 

 

U bedoelt de adressen Hobrederweg 38 en Zuiderweg 

55; betreft technische vraag inzake raadscommissie 20 

oktober 2015.  

De voor Oostdijk 7a te voeren procedure zal gelijk zijn 

aan die van Zuiderweg 55. 

5 6 

 

Welke instanties als ARO/GS e.a. worden betrokken bij 

besluitvorming/ vergunningverlening mbt deze 

coördinatieregeling? 

 

In het vooroverleg o.g.v. art. 3.1.1. Besluit ruimtelijke 

ordening vindt overleg plaats met de provincie, 

hoogheemraadschap en veiligheidsregio. Het kan zijn 

dat de provincie daarbij de ARO voor advies inschakelt. 

   

6 6 Wie/ welke instanties kunnen beroep/ zienswijzen 

indienen bij onderhavig verzoek? 

 

‘Een ieder’ kan zienswijzen indienen. Alleen ‘een 

belanghebbende’ kan beroep indienen. De kring van 

belanghebbenden is feitelijk kleiner dan die van een 

ieder. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

7 6 In het voorstel wordt het Zuidoostbeemster genoemd 

klopt dit?  

 

Dit klopt. Officieel valt het adres onder 

Zuidoostbeemster. 

8 10  

(vragen wth  

Butter)     

In de wetenschap dat besluitvorming herinrichting N-243 

door GS in januari 2016 aan de orde is geweest, hoe 

gaat de provincie om met de motie gemeente Beemster 

inzake? 

 

U krijgt op korte termijn hierop schriftelijk antwoord van 

wethouder Butter. 

 

 


