Verslag van de vergadering van het College van Burgemeester &
Wethouders d.d. 21 augustus 2018

Aanwezigen

de heer Tange (burgemeester) de heren Berkhout, Halewijn en Van Waaijen
(wethouders) en de heer Kool (gemeentesecretaris a.i.)

Afwezig

de heer Schalkwijk (wethouder)

Onderwerp / advies
1

Besluit

Opening/ mededelingen en actualiteiten
-Berichtgeving over samenwerking Waterland en Landsmeer doorgenomen.

2

Verslag van de B&W-vergadering van 7 augustus
2018

Vastgesteld conform advies.

3

Uitnodigingen

--

4

BOB geitenstal Noorderweg

Vastgesteld conform advies.

Registratienummer: 180821/04 - B&O/JZ/SHI
Concept besluit:
1. De heer en mevrouw -- niet- ontvankelijk te
verklaren in hun bezwaar;
2. de overige bezwaarmakers ontvankelijk te
verklaren in hun bezwaar;
3. in de beslissing op het bezwaarschrift de
kennelijke verschrijving met betrekking tot artikel
2.1 van de Wabo te herstellen;
4. voor het overige het bezwaarschrift van de overige
bezwaarmakers ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit in stand te laten.
5

Economische visie MRA Zaanstreek-Waterland

Vastgesteld conform advies.

Registratienummer: 180821/05 - LOF/RO/AWA
Concept besluit:
1. In te stemmen met de economische visie en
agenda van de MRA Zaanstreek-Waterland 20182022;
2. De economische visie ter kennisname te sturen
naar de gemeenteraad.
6

Ontwerp-omgevingsvisie 2050 van de provincie
Noord-Holland 2050
Registratienummer: 180821/06 - LOF/RO/AWA
Concept besluit:
1. Kennis te nemen van de ontwerp-omgevingsvisie
2050 van de provincie Noord-Holland 2050;
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Vastgesteld conform advies, maar af te
wijken op onderdeel 5 van het voorgestelde
besluit, onder toevoeging van het volgende:
1. enkele aanpassingen in de brief
aanbrengen op aangeven
gemeentesecretaris.
2. De zienswijze i.v.m. de deadline nu wel
in te zenden, maar de raad in de

2. In te stemmen met de gezamenlijke zienswijze van
de deelregio Zaanstreek-Waterland van de
Metropoolregio Amsterdam;

gelegenheid te stellen om in september
nog evt. aspecten toe te voegen aan de
zienswijze van het college en de
provincie daarover te berichten.

3. In te stemmen met de concept-gemeentelijke
zienswijze;
4. Een afschrift van de gemeentelijke zienswijze ter
kennis te brengen aan de (bufferzone) gemeenten
Zaanstad, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en
Edam-Volendam;
5. De ontwerp omgevingsvisie Noord-Holland en de
beide concept zienswijzen ter kennis te brengen
aan de raad.
7

Memo raad proces herziening
woonruimteverdeling

Vastgesteld conform advies.

Registratienummer: 180821/07 - LOF/Wonen/WHI
Concept besluit:
De gemeenteraad via bijgaande memo te informeren
over de voortgang in het proces van de herziening van
de woonruimteverdeling en de verdere invulling van de
bijbehorende planning.
8

Toekomst recreatieschappen Noord-Holland
Registratienummer: 180821/08 - LOF/Groen/AWA
Concept besluit:
Kennis te nemen van de informatiebrief (met bijlagen)
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan
Provinciale Staten.

Vastgesteld conform advies, onder
toevoeging dat de stukken aan de
gemeenteraad ter kennis worden gebracht
met een begeleidend briefje waarin staat dat
college en raad nu geen beslissing hebben te
nemen, maar van deze ontwikkelingen in het
kader van de actieve informatievoorziening
wel kennis kunnen nemen voor eventuele
toekomstige voorstellen over de
recreatieschappen.

9

Rondvraag

--

10

Persberichten

Brugbediening en vaarverkeersafspraken
rond intocht Sint Nicolaas, zijn besproken.
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