
TECHNISCHE VRAGEN en ANTWOORDEN (en eventueel politieke vragen) 

 

DATUM VERGADERINGEN: 28 juni 2016 PARTIJ: CDA DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 22 juni 2016 

 

 

NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 6 Oudshoorn Waarom is de Dorpsontwikkelingsvisie Westbeemster niet 

expliciet betrokken in dit dossier? 

 

De dorpsontwikkelingsvisie is een bouwsteen om te komen 

tot nieuw beleid en bevat zelf geen beleid. Beleid is nadien 

opgenomen in de structuurvisie, de omgevingsnota en de 

bestemmingsplannen.   

 

 2                  6 Oudshoorn     Wat verstaat u onder functioneel storende- en fysiek 

storende bebouwing en hoe typeert u de onderhavige 

bebouwing? 

 

De provincie maakt in het kader van Ruimte voor Ruimte  

het onderscheid tussen functioneel storende en fysiek 

storende bebouwing. De bebouwing op het perceel 

Jisperweg 68 kan worden getypeerd als functioneel 

storend. Het gaat niet om de fysieke bebouwing, maar om 

de agrarische functie ervan in de dorpskern.  

 

 3                  6 Oudshoorn Wat is de overweging geweest van het Kwaliteitsteam Des 

Beemsters om voor ‘schuurwoningen’ te kiezen? 

 

De overweging om voor de typologie van de 

schuurwoningen te kiezen, komt voort uit het vigerend 

beleid Des Beemsters. Met de typologie van de 

schuurwoning wordt dicht bij de agrarische uitstraling 

gebleven. Daarom is het naast deze typologie ook gewenst 

dat de volumes en ordening van de volumes op het erf zo 

dicht mogelijk bij het Beemster-erf aansluiten.  

 

 4 6 Oudshoorn Wat is de totale opp. die beschikbaar is voor herbouw aan 

de Jisperweg? 

 

Het agrarisch bouwvlak heeft een oppervlakte van 

ongeveer 1 ha. In de principe-uitspraak van 10 februari 

2015 is voor woningbouw ruimte gegeven tot aan het pad 

achter de achterste bebouwing op het perceel. Hiervan 

uitgaande is ongeveer 9.200 m2 beschikbaar.  

 

 5 16 Baanstee Wij ontvangen graag het advies van de adviescommissie 

Sociaal Domein (dit maakt geen deel uit van de stukken). 

Dit advies maakt deel uit van de stukken die in de 

raadsportefeuille ter inzage liggen. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

 6                 16 Baanstee Waaruit hebben de contacten met het Beemster 

bedrijfsleven bestaan vanaf de invoering van de 

participatiewet? 

 

Politieke vraag 

 7 16 Baanstee Edam-Volendam kiest ervoor om de eigen SW-‘ers onder 

de eigen hoede te nemen. Als andere gemeenten uit de 

GR daar ook voor kiezen, heeft dat toch grote gevolgen 

voor Baanstee-nieuwe stijl o.i. Is die gedachte correct en 

hoe is uw visie hierop? (Pol. Vraag?) 

 

Politieke vraag 

 


