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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  3 september 2019   

   Week     36 

    

Aanwezig: L.M.B.C. Kroon, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 27 augustus 

2019, week 35  

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Aanvraag pilot uit het pilotprogramma Veranderopgave 

inburgering 

Besloten wordt: 

1. De aanvraag van een bedrag van € 150.000,- voor een 

gezamenlijke pilot Ontzorgen met Landsmeer en Edam-

Volendam voor instemming aan te nemen onder voorbehoud 

van instemming door de colleges van Landsmeer en Edam-

Volendam. 

2. De domeinmanager Zorg en welzijn, P. Verkerk, te 

machtigen het aanvraagformulier Pilot Ontzorgen te 

ondertekenen. 

 

A. van de 

Weijenberg 

3. Beslissing op bezwaar Aandammergouw 10 Zuiderwoude 1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings-

vergunning voor het bouwen van een ligboxenstal op het 

adres Aandammergouw 10 te Zuiderwoude ontvankelijk, 

maar ongegrond te verklaren. 

2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen. 

3. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

J. Kaars 
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4. Bestuursdwang en kostenverhaal wegens verkeerd aanbieden 

grofvuil 

Besloten wordt: 

1. Besluit zeer spoedeisende bestuursdwang inzake grofvuil 

vast te stellen. 

2. Vooraankondiging tot kostenverhaal vast te stellen. 

3. Besluit tot kostenverhaal inzake grofvuil vast te stellen. 

 

A. van de 

Weijenberg 

5. Ondertekening compensatieovereenkomst NNN Besloten wordt: 

1. Met de afkoopsom, zoals opgenomen in de compensatie-

overeenkomst, in te stemmen. 

2. De compensatieovereenkomst te ondertekenen ten behoeve 

van de ontwikkeling van het Galgeriet. 

 

J. Kaars 

6. Vaststellen omgevingsplan Galgeriet Besloten wordt: 

Met het gewijzigd conceptraadsbesluit (bijlage 105-323) in te 

stemmen en de gemeenteraad voor te stellen (bijlage105-322): 

a.  De Zienswijzennota tevens Nota van wijzigingen 

(bijlage105-311/1) vast te stellen. 

b.  Geen exploitatieplan vast te stellen. 

c.  Het omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019, vervat 

in het GML-bestand NL.IMRO.0852.BPCHWMOggeriet019-

va01, met de bijbehorende bestanden en waarbij voor 

geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een 

ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie 

Grootschalige Topografie (hierna BGT) 26 oktober 2018, 

inhoudende: 

    - regels ten aanzien van bouwen, gebruik, aanleggen, 

beheer, onderhoud  en slopen. 

     

 

J. Kaars 
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 Vervolg Vaststellen omgevingsplan Galgeriet     -  de hogere waarde voor geluid ten behoeve van weg-

verkeerslawaai te verlenen op grond van artikel 83 van de 

Wet geluidhinder en artikel 7c lid 9, onder c Besluit 

uitvoering Crisis en herstelwet (hierna BU Chw); gewijzigd 

vast te stellen. 

d.  Met het gebruik van de papieren versie, vervat in het pdf-

bestand (bijlage 105-324/2), om het omgevingsplan vast te 

stellen, in te stemmen. 

e.  Dit besluit bekend te maken. 

f.  Het afhandelen van de vervolgprocedure en het recht op het 

eventueel indienen van beroep over te laten aan het college. 

g.  De beleidsregel ‘Stedenbouwkundige kwaliteiten Galgeriet 

2019’ (bijlage 105-324/3a) en de bijbehorende 

beleidskaarten (bijlage 105-324/3b) vast te stellen. 

h.  Het ‘Beeldkwaliteitsplan Galgeriet 2019’ (bijlage 105-

324/4) vast te stellen. 

 

J. Kaars 

 


