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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 6 Recreatie woning Zuiderweg 24: 

Heeft verblijfsrecreatie een beperking in het aantal 

maanden gebruik per jaar? 

 

Er wordt geen beperking gesteld aan het aantal maanden 

gebruik in het jaar. Als de functie eenmaal is gewijzigd kan 

de recreatiewoning het hele jaar door gebruikt worden als 

recreatiewoning. Wij zien geen reden om te bepalen dat dit 

gebruik gedurende een bepaalde periode gestaakt moet 

worden. 

 

2 RC 6 Idem: In het raadsvoorstel wordt gesproken over de 

Structuurvisie Beemstermaat waarin staat dat ontwikkeling 

van toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het 

buitengebied in het kader van de multifunctionele landbouw 

gefaciliteerd wordt. In welk opzicht is hier sprake van 

multifunctionele landbouw? 

 

Bij dit perceel is geen sprake van een agrarisch bedrijf. 

Desondanks hebben wij besloten om mee te werken aan 

dit verzoek. Wij staan toename van het aantal toeristisch-

recreatieve verblijfplaatsen voor, ook als het niet bij een 

agrarisch bedrijf is. 

3 RC 6 Idem: Op blz 13/14 van de ruimtelijke onderbouwing wordt 

gesproken over het advies van de welstandscommissie.  

Kunt u die stukken van de welstandcommissie van 11 

februari 2019 aan dit agendapunt toevoegen? 

 

De notulen zijn hier bijgevoegd. Het plan is daarna voor 

een tweede keer teruggekomen in de commissie, op  

17 juni. Het verslag van deze vergadering is ook 

bijgevoegd. 

4 RC 6 Idem: Op blz 7 wordt verwezen naar definitieve ontwerp 

tekeningen en zien wij slechts “impressies”. Kunt u de 

definitieve ontwerp tekeningen aan de stukken toevoegen? 

 

Deze tekening is bijgevoegd, zowel de bestaande als de 

nieuwe situatie. 

5 RC 6 Idem: Bij de voornoemde impressies zijn de getallen niet 

leesbaar. Wat wordt de inhoud, de goothoogte en de 

helling van de kap en is dit overeenkomstig de regels in het 

bestemmingsplan? 

 

De afmetingen staan duidelijk vermeld op de bijgevoegde 

tekening van de nieuwe situatie. Deze bevat geen opgave 

van de dakhelling, maar wij willen erop wijzen dat het hier 

om een bestaand gebouw gaat, niet een nieuw bouwwerk 

dat zou moeten voldoen aan de huidige 

bestemmingsplanregels. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

6 RC 7 Voorzieningen onderwijshuisvesting De Bloeiende Perelaar 

en CPOW: is deze krediet aanvraag van 228K Euro op 

basis van de 267 leerlingen die CPOW op blz 3 aangeeft te 

zullen hebben op 1 okt 2020? 

 

Ja, het bedrag € 228.772 is gebaseerd op de 267 

leerlingen die CPOW verwacht op 1 oktober 2020. 

7 RC 7 Idem: De Bloeiende Perelaar geeft aan 369 leerlingen te 

hebben op 1 oktober 2020. Zitten hier de ingeschatte 267 

leerlingen van de CPOW bij in? En moet het aantal 

leerlingen van De Bloeiende Perelaar met dat CPOW 

aantal naar beneden? Met andere woorden: worden de 

leerlingen van CPOW dubbel geteld? 

Wij zien het totaal aantal van 267 + 369 = 636 namelijk niet 

terug in de leerlingen prognose in het plan van scholen op 

die datum. 

 

De leerlingenprognose 2019 geeft inderdaad aan dat er per 

1 oktober 2020 369 leerlingen worden verwacht op obs. De 

Bloeiende Perelaar. In deze leerlingenprognose is er echter 

nog geen sprake van een tweede school (CPOW) in 

Zuidoostbeemster. De komst van nog een school, zal een 

verschuiving van leerlingen betekenen voor obs De 

Bloeiende Perelaar, de school van CPOW en eventueel 

andere scholen. 

8 RC 7 Idem: is het besluit van de minister inzake de nieuwe 

school vanuit CPOW nog steeds te verwachten voor 1 

januari 2020? Dit vanwege ons te nemen besluit over 

flexibel bouwen, het aantal lokalen, de benodigde Euro’s 

etc. 

 

Ja, de minister besluit voor 1 januari 2020. Een afschrift 

van het besluit wordt binnen 2 weken aan de 

gemeenteraad toegezonden. 

9 RC 7 Idem: Is bij u duidelijk hoeveel lokalen er nodig zijn voor De 

Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang van de semi 

permanente huisvesting in Nieuwe Tuinderij Oost met 

ingang van het nieuwe schooljaar 2020/2021, en om 

hoeveel leerlingen gaat het? 

 

In het voorstel voor het krediet voor de semipermanente 

huisvesting wordt een voorstel gedaan voor het verwachte 

leerlingaantal op de tijdelijke locatie. Op basis van het 

leerlingaantal wordt het aantal vierkante meters berekend. 

10 RC 7 Idem: Worden de tijdelijke units van het noordelijk 

schoolplein verwijderd vóór de aanvang van het nieuwe 

schooljaar 2020/2021? 

 

De tijdelijke huisvesting op het huidige schoolplein wordt 

verwijderd zodra de semipermanente huisvesting in gebruik 

kan worden genomen. 

 


