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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 5 Is de Lourdesschool geïnformeerd i.v.m. toename 

verkeersbewegingen? 

Nee. Een feitelijke toename van het aantal 

verkeersbewegingen wordt niet verwacht. Het gaat om een 

bestendiging van de activiteiten van de reeds bestaande 

bedrijven-aan-huis. 

 

2 RC 7 Kunt u aangeven hoe de onderhoudstoestand van de 

brug zo onder afgesproken beheerniveau is gekomen. 

Wat gaat u doen om herhaling te voorkomen? 

 

Voor kunstwerken is in Beemster geen beheerniveau 

vastgesteld. De onderhoudstoestand is daardoor (nog) niet 

aan een beheerniveau op te hangen. In april worden de 

raadsleden meegenomen naar buiten om te praten over 

de gewenst beeldkwaliteit van de verschillende disciplines 

(wegen, groen, kunstwerken etc.) in de openbare ruimte. 

Dan is ook een (beeld)beheerniveau vast te stellen. 

Op dit moment is de beheerder de kunstwerken aan het 

inventariseren. Bovendien is de beheerder aan het 

onderzoeken wat de onderhoudsstatus van de bruggen is. 

Als dit is afgerond kan een (vervanging/renovatie) planning 

worden gemaakt. 

 

3 RC 8 Welke gevolgen heeft dit voor de rechtsgang van de 

belanghebbenden? Kunt u dit toelichten? 

Bij de coördinatieregeling worden bestemmingsplan en 

Wabo-vergunning gecombineerd. Wordt er niet 

gecoördineerd dan is er per besluit een aparte rechtsgang, 

afhankelijk van het besluit in één of twee instanties. Wordt 

er gecoördineerd dan is er één rechtsgang en bovendien 

in één instantie. Voordeel is dat belanghebbenden de 

besluiten in samenhang met elkaar kunnen aanvechten en 

ook maar één keer griffierecht is verschuldigd. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

4 RC 8 Wat is de volgorde van het informeren van de raad en 

krijgt de raad door het toepassen van de 

coördinatieregeling voldoende inzicht  in het (eind)plan? 

 

De raad wordt geïnformeerd voordat een 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Vanaf 

dat moment kan er inzicht worden verkregen in het 

beoogde plan. 

 

5 Raad 6 LIOR, pagina 2: 

Kunt u aangeven wanneer de raad de marktvisie heeft 

vastgesteld, zodat het als onderbouwend document kan 

worden opgenomen?  

 

Deze visie is op 7 mei 2013 door de raad vastgesteld. Dit 

zal als zodanig worden aangepast in de LIOR 

6 Raad 6 LIOR, pagina 21: 

Op pagina 21 staat ‘Taluds aanbrengen met een helling 

van 1:4 of flauwer. Bij steilere taluds, beschoeiing 

toepassen.’ 

Betekent dit dat onder andere het Zuiderpad, 

Noorderpad en Middenpad beschoeiing krijgen? 

 

De LIOR is een Leidraad en zal voornamelijk toegepast 

worden bij nieuw in te richten wijken en/of herinrichting van 

de openbare ruimte. Daarnaast dient men altijd maatwerk 

te leveren wat past in de omgeving. Vooralsnog zijn wij 

niet van voornemens om beschoeiingen aan het 

Noorderpad en Zuiderpad te plaatsen. 

7 Raad 6 LIOR, pagina 21: 

Op pag. 21 staat ‘Duikers beperken ten gunste van 

bruggen.’ Langs de Dirk Dekkerstraat zijn 5 tijdelijke 

dammen geplaatst, maar nu alsnog verworden tot 

permanente dammen. Hoe ‘hard’ zijn de richtlijnen? 

Zoals de afkorting bedoeld en zegt, is het een Leidraad. 

Als men van de leidraad wil en/of moet afwijken, welke 

diverse redenen zouden kunnen hebben, dient men er 

beargumenteerd  de afwijking door het college te laten 

besluiten. 

 

8 Raad 6 LIOR, pagina 29, bomen: 

Bomen langs de lanen is een karakteristiek van 

Beemsters erfgoed. Moet dat ook in dit plan komen? 

Alsmede de keuze van boomsoort? 

 

In diverse beleidstukken van Beemster staat de visie over 

de karakteristiek van bomen langs lanen. Dit hoeft niet 

specifiek in dit technisch inrichtingsstuk. Daar staan meer 

de technische gegevens in. De keuze van boomsoorten is 

een onderdeel van de visie en het uiteindelijke ontwerp. 

De landschapsarchitecten en of ontwerpers dienen met de 

technische gegevens in de LIOR rekening te houden. 

 

  

  


