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1 RC 5 

 

 

 

Wat is de reden dat het college de brief van GS op 22 

maart 2018 heeft beantwoord zoals we in de 

beantwoordingsbrief van GS van 9 mei hebben kunnen 

lezen? Terwijl deze aan de raad gericht was. En de raad 

deze dus ook had moeten beantwoorden.  

 

Dit is zo opgepakt vanuit de uitvoerende taken die het 

college heeft. De brief van het college is informatief ten 

aanzien van het proces van de besluitvorming bij de 

verschillende aandachtspunten en geeft aan wat het beeld 

van raad en het college is over de financiële effecten 

hiervan. Dit is geen andere informatie dan die in de raad bij 

de verschillende onderwerpen zo is besproken. 

 

2 RC 7 Wat is de reden dat de meldkamer eerst naar een tijdelijke 

plek verhuisd in Haarlem, om vervolgens later naar de 

definitieve te verhuizen? 

 

Het lukt niet om de meldkamer Noord-Holland half 2018 

operationeel te hebben zoals was gepland. Dit komt door 

een  vertraging in de oplevering van het landelijke C2000-

systeem (communicatiesysteem). Dat betekent dat de 

bestaande meldkamers in het gebied langer moeten blijven 

functioneren. 

 

Voor dit onderwerp verwijzen wij de raad ook naar de 

laatste raadsinformatiebrief vanuit de Veiligheidsregio die 

over dit onderwerp is ingekomen. Deze brief zal bij de 

ingekomen stukken van de raad worden gepubliceerd. 

 

3 RC 7 Had, om kosten te voorkomen, dit ook uitgesteld kunnen 

worden? En de meldkamer zolang in Zaandam kunnen 

blijven?  

 

Nee. Met name voor de politie leidt het uitstel tot nijpende 

problemen op de meldkamer Zaanstreek-Waterland. Er is 

onvoldoende personeel om de continuïteit van de 

meldkamer politie in de regio te waarborgen. Eind 2017 is 

daarom besloten om de meldkamer Zaanstreek-Waterland 

(brandweer en politie gezamenlijk) alvast te verhuizen naar 

de tijdelijke meldkamerlocatie in Haarlem.  
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4 RC 7 Wat is de financiële bijdrage van Beemster hierin? 

 

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid draagt de extra 

kosten van € 483.230 die de verhuizing naar de tijdelijke 

plek met zich meebrengt. 

  

De Veiligheidsregio hoeft dus geen gebruik te maken van 

de voorziening die hiervoor was getroffen (voor het geval  

het ministerie deze kosten niet zou betalen). 

 

5 RC 7 In de zienswijze staat dat de gemeenteraad van Beemster 

instemt in de vergadering van 31 mei. Dit moet 29 mei zijn. 

 

Dit is bij het lezen van deze vraag direct aangepast in de 

stukken. 

6 RC8 Lezende dat de jaarrekening 2017 €161.238 positiever is 

afgesloten dan begroot voor het onderdeel Twiske mogen 

we dit naar rato terug verwachten in de algemene reserve 

van Beemster? 

 

Dit bedrag mag men niet naar rato terugverwachten in de 

algemene reserve van Beemster, het wordt toegevoegd 

aan de reserve van het recreatieschap. Het recreatieschap 

gebruikt de reserves voor verschillende doelen: 

 Als spaarpot voor groot onderhoud en vervangingen. 

Deze kosten variëren noodzakelijkwijs. Het ene jaar is 

er vrijwel geen onderhoud nodig, terwijl in een ander 

jaar verschillende bruggen worden vervangen. Om dit 

op te vangen voegt het recreatieschap geld toe aan de 

reserve als de kosten laag zijn, en onttrekt het geld aan 

de reserve als de kosten hoog zijn.  

 Als financiering van de projecten uit het 

Ontwikkelmodel Duurzaam Spaarnwoude.  

 Als financiering van andere door het bestuur gewenste 

investeringen en ontwikkelingen.  

 Als weerstandvermogen: om onverwachte kosten af te 

dekken.  

 

7 RC16 Wat kunnen we en moeten we met de werf aan de 

Wormerweg? 

 

De grond van deze locatie is vervuild. Er is een deklaag 

aangebracht. Er is vorig jaar opnieuw nagegaan wat er kan 

en moet gebeuren met de locatie. De conclusie is dat 
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zolang er niets gebeurt er geen aanvullende maatregelen 

nodig zijn. Om er echter bijvoorbeeld een woning  te 

bouwen is een sanering nodig. De kosten daarvan 

bedragen ca. een half miljoen, wat niet opweegt tegen de 

eventuele opbrengsten. Kortom, we kunnen en hoeven 

niets met de locatie. 

 

8  Is het mogelijk in Beemster een groot zonnepark te krijgen 

d.m.v. een tijdelijke vergunning middels een kruimel -

bestemmingsplan? 

 

Aangenomen wordt dat met de vraag gedoeld wordt op een 

zgn. kruimelafwijking. Technisch is dat mogelijk met een 

omgevingsvergunning waarbij voor maximaal 10 jaar wordt 

afgeweken van het bestemmingsplan. Gemeentelijk èn 

provinciaal beleid bieden echter inhoudelijk geen basis 

voor toepassing daarvan.  

 

9 Raad 6 Ingekomen stuk nr 6 Planologische procedure HM van 

Randwijklaan 21, wat is de bestemmingsafwijking om deze 

planologische procedure te starten? Kunt u specifieker zijn, 

dan “ bouw- en nokhoogtes worden beperkt overschreden 

en bouwvolume beperkt vergroot”. 

 

Het voorgenomen plan is gesitueerd op de gronden met de 

bestemming ‘wonen’ en ligt op dezelfde rooilijn als het 

geldende bouwvlak. De bestemming verandert niet. 

De maximale bouw- en goothoogte binnen het bouwvlak 

zijn 7 meter respectievelijk 3 meter. Het nieuwe gebouw 

overschrijdt deze maximale hoogtes. Deze worden 8,3 

meter respectievelijk 3,3 meter. 

In de diepte wordt het bouwvlak (het bouwvolume van het 

hoofdgebouw) vergroot. Deze is nu 8 meter diep en wordt 

in de nieuwe situatie 9,2 meter diep. De breedte van het 

bouwvlak verandert niet. Deze blijft circa 13,5 meter. 

Daarnaast wordt het bestaande bijgebouw vergroot. Deze 

is nu 3 meter breed en 5 meter diep en wordt 4 meter bij ca 

9 meter. Het bijgebouw, wat nu een plat dak heeft, krijgt 

deels een kap met een goothoogte van 3,1 meter en een 

bouwhoogte van ca 6 meter. 

Vanwege de bovengenoemde overschrijdingen past het 

bouwplan niet in de bouwregels van het geldende 

bestemmingsplan. Om hieraan medewerking te verlenen 
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wordt een procedure voor een omgevingsvergunning voor 

het afwijken van het bestemmingsplan gestart. 

 

10 Raad 6  Wij verzoeken u brief nr. 14, 9 mei 2018 van de provincie 

Noord-Holland over de financiële positie 2018 gemeente 

Beemster ook toe te voegen aan de jaarstukken 2017 en 

financieel meerjarenperspectief 2019-2022. 

 

U vraagt hiermee om een andere afdoening van dit 

ingekomen stuk dan is voorgesteld. Dit zal zo bij de 

behandeling van ingekomen stukken in de vergadering van 

29 mei aan de raad worden voorgelegd, zodat de raad 

hierover een besluit kan nemen. 

 

 


