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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 5 Heeft het college vertrouwen in het kostenbewustzijn van 

de GGD? Waarop baseert u dit? 

Jazeker, begin deze raadsperiode heeft de GGD de laatste 

bezuinigingslagen ingezet en men is nu bezig de 

organisatie-inrichting daarop af te ronden. Daarnaast zijn er 

de laatste jaren geen ‘verrassingen’ meer voorgekomen, 

waardoor extra gemeentebijdragen gevraagd moesten 

worden; uitgezonderd dan aanvragen met betrekking tot 

nieuw of aanvullend beleid. De GGD is de laatste jaren 

binnen haar begrotingen gebleven. 

 

2 7 Ontstaat hierdoor geen rechtsongelijkheid tussen bewoners 

van de onderzochte gebieden en de bewoners buiten de 

onderzochte gebieden? 

Nee. De meeste (kleinschalige) ruimtelijke ontwikkelingen 

vinden plaats binnen de bebouwde kom. Met de gegevens 

van een natuuronderzoek kunnen wij de meeste aanvragen 

voor een omgevingsvergunning toetsen op volledigheid. 

Daarnaast hoeft onze gemeente voor de uitvoering van 

eigen werkzaamheden in de openbare ruimte in de meeste 

gevallen zelf ook geen onderzoek meer te laten uitvoeren. 

Hiermee kan voor onze gemeente veel tijdswinst en 

kostenbesparing worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen 

onze burgers en bedrijven gebruik maken van deze 

informatie. Veel particuliere ontwikkelingen in het 

buitengebied hebben betrekking op de wijziging of 

uitbreiding van (agrarische) bedrijven. Hierbij is meestal 

sprake van een planologische procedure.  Een onderzoek 

naar de aanwezigheid van beschermde plant- en 

diersoorten maakt hiervan automatisch onderdeel uit. 

Daarnaast is niet bekend wanneer de ontwikkelingen in het 

buitengebied plaatsvinden.  

Om bovengenoemde redenen en vanwege het 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

kostenaspect is het weinig zinvol om voor het buitengebied 

een onderzoek te laten uitvoeren.   

 

3 7 Komt er een differentiatie in de leges voor aanvragen etc. 

binnen en buiten de onderzochte gebieden? 

Wij zijn van mening dat er leges in rekening gebracht 

moeten worden, maar moeten nog onderzoeken op welke 

wijze wij hier invulling aan willen/kunnen geven. 

 

4 7 Binnen welk programma valt dit onderzoek? Is er binnen de 

begroting van dit programma ruimte om dit onderzoek te 

bekostigen? 

Dit onderzoek valt binnen programma 5, de Beemster 

omgeving. Uiteraard is gekeken naar ruimte om dekking 

binnen het programma te geven aan dit onderzoek, maar 

deze ruimte is helaas niet gevonden voor dit jaar. Bij de 

kadernota zal het onderzoek structureel voorgesteld 

worden (eens per 3 jaar) en zal binnen de totale begroting 

dekking gevonden moeten worden.  

 

5 7 Waarom zijn de gebieden gekozen zoals ze zijn gekozen? 

Waarom zijn bijvoorbeeld de gebieden waarvan bekend is 

dat er gebouwd gaat worden niet hierin betrokken? 

Vanwege het kostenaspect is ervoor gekozen om alleen 

voor de woonkernen het onderzoek te laten uitvoeren. Het 

overgrote deel van de  werkzaamheden die door de 

gemeente in de openbare ruimte worden uitgevoerd, vindt 

plaats binnen de bebouwde kom van de woonkernen. 

Aanvullende natuuronderzoeken zijn in de onderzochte 

gebieden niet meer noodzakelijk. Hiermee wordt een 

aanzienlijke tijdwinst en kostenbesparing gerealiseerd. 

 

Voor de ontwikkeling van deze gebieden moet een 

ruimtelijke ordening procedure worden gevoerd. Een 

onderzoek naar beschermde plant- en diersoorten maakt 

hiervan onderdeel uit. Gelet hierop wordt voorgesteld om 

het onderzoek te beperken tot de bestaande woonkernen 

binnen de bebouwde kom. Bij een eventuele actualisatie 

van het natuuronderzoek worden de nieuwbouw gebieden 

wel meegenomen. 
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6 9 Zijn de kosten incl. de ambtelijke ondersteuning? 

 

Antwoord volgt. 

7 9 Wie wordt eigenaar van de brug? Antwoord volgt. 

 

8 9 Wie neemt de brug in beheer en gaat het onderhoud 

organiseren (en betalen)? Wat zijn deze 

onderhoudskosten? 

 

Antwoord volgt. 

9 9 Hoe is het bedrag van € 70.000 opgebouwd? 

 

Antwoord volgt 

 


