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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 5 Bij de uitspraak beroepsprocedure RvS met kenmerk 

181364 onder 6.3.1 (blz 16) en 7.3.1 (blz 19) wordt iets 

gezegd over de “onevenredige vergroting verkeer en 

parkeerdruk” in het gebied DNT-Oost. Hoe verhoudt dit 

zich met het realiseren van een dependance voor de obs 

De Bloeiende Perelaar, CPOW en Forte kinderopvang op 

welke locatie dan ook in dit gebied?  

 

Hoewel de uitspraak van de RvS waaraan wordt 

gerefereerd betrekking heeft op aan huis verbonden 

beroepen en dit een schoolvoorziening betreft, is dit aspect 

verkeer aantrekkende werking en parkeerdruk erg 

belangrijk en zal in het aanvullende verkeerstechnisch 

onderzoek dat wordt geadviseerd dan ook worden 

meegenomen. 

 

Onderzoek van Goudappel Coffeng geeft aan dat met de 

omvang van de wijk op een in- en uitgang een maximale 

intensiteit ontstaat (ruim 2700 voertuigen) die ruim onder 

de maximale intensiteit op een erftoegangsweg ligt van 

5.000–6.000 mvt/etmaal. Wel toont dit onderzoek ook aan 

dat het eerste deel van de inprikker, nabij de 

Purmerenderweg een intensiteit heeft die relatief druk is 

voor een woonstraat en het daarom wenselijk is op dit korte 

wegvak het aantal uitritten en parkeerplaatsen te beperken. 

 

2 RC 8 Wat is georganiseerde ondermijning. Kunt u een voorbeeld 

geven van de categorie ondermijning die u ziet in Beemster 

en waarvoor dit voorstel van toepassing is?  

 

Bij ondermijnende criminaliteit is er sprake van 

verwevenheid tussen de boven- en onderwereld. 

Criminelen maken daarbij gebruik van legale structuren 

voor de uitvoering van de criminele activiteiten; hiermee 

faciliteert de bovenwereld onbedoeld criminaliteit. Het gaat 

hierbij in Beemster bijvoorbeeld om hennepteelt, illegale 

prostitutie, witwassen. 

 

 3 Raad 3 N.a.v. de besluitenlijst: agendapunt 7 het genomen 

voorbereidingsbesluit Westdijk40/40a en het werkproces. 

Het werkproces omtrent het bekendmaken en in werking 

laten treden van voorbereidingsbesluiten binnen de 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

Hierover hebben wij geen beantwoording gekregen.  

 

gemeente Beemster is zoals beschreven in het 

raadsvoorstel. Dit proces verloopt conform het landelijk 

gangbare proces.  

 

De bekendmaking geschiedt door publicatie in de 

Staatscourant en het huis-aan-huis blad, als ook op 

ruimtelijke plannen. Daarnaast wordt het raadsbesluit 

bekend gemaakt door het terinzage leggen van de stukken. 

Een voorbereidingsbesluit geldt na bekendmaking.   

 

Nadat het raadsbesluit werd genomen op 4 december, is 

de publicatietekst voor de Binnendijks doorgegeven op 5 

december jl. voor 12.00 uur, de deadline voor publicaties in 

de uitgave van 14 en 15 december (de eerstvolgende 

uitgave na het raadsbesluit). De publicatie in de 

Staatscourant is hierop aangepast, te weten 13 december. 

Het is gebruikelijk te publiceren in de Staatscourant op de 

dag voor de uitgave van de Binnendijks (weekend is niet 

mogelijk). 

 

4 Raad 6 Brief 18. Zijn er bedrijven in Beemster bekend die in 

bouwcapaciteit worden beperkt, geen vergunning kunnen 

krijgen of vertraging in vergunningstraject hebben 

ondervonden?  

 

Vooralsnog is bij 1 bedrijf bekend dat stikstofdepositie de 

aangevraagde situatie kan belemmeren. 

 


