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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 5 Concept begroting 2022 Waterlands Archief. 

Waarom moet de gemeente Beemster nog geld doteren 

aan de reserve? 

 

Het Waterlands Archief is al geruime tijd bezig met het 

digitaliseren en toegankelijk maken van de bouwarchieven. 

Deze werkzaamheden voeren zij voor alle aangesloten 

gemeenten uit, waarbij de werkzaamheden in 2022 

onverminderd worden voortgezet. Om deze transitie 

mogelijk te maken betalen alle aangesloten gemeenten 

een bijdrage, welke boven op de vaste bijdrage wordt 

afgedragen. Deze bijdrage valt vanaf 2022 onder de 

nieuwe gemeente Purmerend. 

 

2 RC 6 Er gaan taken inzake bodemvervuiling / verontreiniging van 

de. provincie naar de gemeente. Worden deze taken 

vervolgens  ondergebracht bij OD IJmond? 

 

Dit hangt af of deze taken onder het basistakenpakket 

komen te vallen. De meeste taken komen onder het 

basistakenpakket te vallen en zullen dan bij OD IJmond 

worden ondergebracht. Enkele taken zoals, kleine 

saneringen, ongewone voorvallen en toevalsbevindingen 

vallen niet onder het basistakenpakket. In lijn met de 

harmonisatie van de uitvoeringstaken zullen deze taken 

door de gemeente zelf worden uitgevoerd. 

 

3 RC 6 Wat zijn plustaken? 

 

Het Besluit omgevingsrecht (Bor) geeft in artikel 7.1 aan 

welke taken basistaken zijn. De taken die niet hieronder 

vallen, worden plustaken genoemd. Voor deze taken geldt 

geen verplichting om deze onder te brengen bij een 

omgevingsdienst. De Activiteiten die onder de plustaken 

vallen, zijn bijvoorbeeld toezicht op horecabedrijven, 

veehouderijen, garagebedrijven, tankstations zonder LPG 

en detailhandel.  

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

4 RC 6 Op pagina 29 van de concept begroting 2022 van OD 

IJmond staat dat Beemster in 2022 en verder nog 

bijdraagt? Dat klopt toch niet? 

Na 1 januari 2022 zullen de kosten gedragen worden door 

de nieuwe gemeente Purmerend. De Gemeenschappelijke 

Regeling zal hierop worden aangepast. 

 

5 RC 8 Vaststellen resultaat grondexploitaties. 

De grex is toch pas aan het eind van de bouwontwikkeling 

geconsolideerd? 

 

Voor beide ontwikkelingen, De Nieuwe Tuinderij en De 

Keyser, wordt ieder jaar een grondexploitatie 

opgesteld/geactualiseerd. Het is echter gebruikelijk dat de 

Raad het resultaat van beide grondexploitaties samen, het  

geconsolideerde resultaat, vaststelt. In voorliggend voorstel 

is dit ook het geval. De grex wordt dus niet pas aan het 

eind van de bouwontwikkeling geconsolideerd, maar elk 

jaar. 

 

 


