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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 7 Inleiding blz. 1 nota Grondbeleid. 

Kunnen we bij de opsomming natuur vervangen door 

cultuur? 

 

We zouden cultuur kunnen toevoegen aan de opsomming 

indien gewenst.  

2 7 Blz. 7: Wat zijn de uitzonderingen dat er wel gebouwd mag 

worden in het buitengebied? 

 

Uitgangspunt is dat er niet gebouwd wordt in het 

buitengebied. Eventuele uitzonderingen hierop zijn 

vastgelegd in de structuurvisie Beemstermaat, welke door 

de raad is vastgesteld in 2012 (zie blz. 15). 

 

3 11 Welk doel dient het om eerst minder negatief saldo terug te 

eisen en vervolgens over enige tijd terug te betalen als 

frictiekosten? 

 

Het algemeen bestuur van Baanstede heeft bij het 

voorlopige besluit over de jaarrekening 2016 besloten om 

het verschil tussen het begrote exploitatiesaldo en het 

uiteindelijke exploitatiesaldo van Baanstede toe te voegen 

aan de bestemmingsreserve voor opheffings- en 

frictiekosten. 

Het college stelt de gemeenteraad voor om in de 

zienswijze op te nemen, het Beemster deel van het verschil 

t.g.v. de gemeente Beemster te laten komen. 

Zo geeft het een zuiver beeld van wat Baanstede in 2016 

Beemster kost. En zo geeft het later bij opmaak van de 

opheffings- en frictiekosten een zuiver beeld van wat die 

laatste kosten omvatten.  

Per saldo maakt het voor de Beemsterbijdrage in de 

uiteindelijk opheffings- en frictiekosten niets uit. 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

4 14 De wethouder sprak over een calamiteit t.a.v. 

natuurwaarde-onderzoek in Noordbeemster, die al dan niet 

ernstige gevolgen zou hebben. Kunt u daar meer over 

zeggen?  

 

Er is in Noordbeemster een sloopvergunning aangevraagd. 

Omdat er geen gegevens zijn van een natuurwaarde 

onderzoek kan deze aanvraag niet adequaat behandeld 

worden. De aanvrager moet nu zelf, voor eigen rekening, 

voorzien in de benodigde informatie inzake flora en fauna 

op deze locatie. 

 

 


