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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 3 januari 2018    

   Week    1 

    

Aanwezig: L. Wagenaar-Kroon, L. Bromet, G. Bekhuis, J. Kaars, J. Kes en N. van Ginkel 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 19 december 

2017, week 51 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

tijdelijke voetgangers- en fietsbrug binnenstad-Galgeriet-

Prooyen 

Besloten wordt: 

1. Voor een tijdelijke voetgangers- en fietsbrug tussen de 

binnenstad van Monnickendam en het Galgeriet een 

omgevingsvergunning te verlenen. 

2. Hiervoor tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan 

‘Monnickendam Binnen de Vesting 2013’ op grond van 

artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2°, van de Wabo juncto 

artikel 4, lid 11, en artikel 5, lid 1, onder c, van bijlage II van 

het Besluit omgevingsrecht (Bor). 

 

J. Kaars 

3. Leidraad invorderingen gemeente Waterland 2017 Besloten wordt: 

De leidraad invorderingen gemeente Waterland 2017 vast te 

stellen. 

 

J. Kes 

4. Wijziging op de legesverordening 2018 Besloten wordt: 

Wijziging op de legesverordening 2018 vast te stellen. 

 

J. Kes 
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5. Beslissing op bezwaar Zonnepad 13 in Monnickendam Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift tegen de weigering, ontvankelijk, maar 

ongegrond te verklaren. 

2. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

J. Kaars 

6. Benoemen en herbenoemen van vier leden van de Monumenten- 

en Welstandscommissie Waterland 

Besloten wordt: 

1. De heer N. Zimmermann te herbenoemen als architectlid van 

de Monumenten- en Welstandscommissie Waterland voor de 

duur van 3 jaar tot 1 september 2020. 

2. De heer J.T.B. Kwakman te herbenoemen als burgerlid, 

namens de vereniging Oud Broek in Waterland, van de 

Monumenten- en Welstandscommissie Waterland voor de 

duur van 3 jaar tot 15 juli 2019. 

3. De heer B. Gribling te benoemen als voorzitter van de 

Monumenten- en Welstandscommissie Waterland voor de 

duur van 3 jaar tot 1 januari 2021 en daarmee de 

benoeming van mevrouw M. Reitsma in te trekken. 

 

J. Kaars 

7. Beslissing op bezwaar Europarcs 1. Het bezwaarschrift van X tegen de verleende omgevings-

vergunning (Z-2016-256) voor het oprichten van een 

groepsaccommodatie ten behoeve van een zeilschool op het 

perceel Zeedijk 2H in Uitdam niet ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bezwaarschrift van X tegen de verleende omgevings-

vergunning (Z-2017-072) voor het oprichten van een 

groepsaccommodatie ten behoeve van een zeilschool op het 

perceel Zeedijk 2H in Uitdam ontvankelijk, maar ongegrond 

te verklaren; 

 

 

J. Kaars 
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 Vervolg Beslissing op bezwaar Europarcs 3. Het bezwaarschrift van de Stichting Dorpsraad Uitdam tegen 

de verleende omgevingsvergunningen (Z-2016-256) en  

    (Z-2017-072) voor het oprichten van een groeps- 

accommodatie ten behoeve van een zeilschool op het 

perceel Zeedijk 2H in Uitdam ontvankelijk, maar ongegrond 

te verklaren; 

4. De bezwaarschriften van Marina Resort Poort van 

Amsterdam BV Uitdam tegen de verleende omgevings-

vergunning (Z-2017-0072) voor het oprichten van een 

groepsaccommodatie ten behoeve van een zeilschool op het 

perceel Zeedijk 2H in Uitdam en tegen de intrekking van de 

verleende omgevingsvergunning (Z-2016-256) voor het 

oprichten van een groepsaccommodatie ten behoeve van 

een zeilschool ontvankelijk en gegrond te verklaren en 

• het besluit van 4 juli 2017 om de omgevingsvergunning voor 

het oprichten van een groepsaccommodatie ten behoeve van 

een zeilschool in te trekken, te herroepen en deze 

omgevingsvergunning verleend op 7 februari 2017 (Z-2016-

256) niet als ingetrokken te beschouwen; 

• de op 30 maart 2017 ingediende tekeningen, voor die 

onderdelen die afwijken van de tekeningen die behoren tot 

het besluit van 7 februari 2017 (Z-2016-256), te 

beschouwen als ondergeschikte wijzigingen; en 

• de op 30 maart 2017 ingediende gewijzigde tekeningen in de 

plaats te stellen van de tekeningen die behoren bij het 

besluit van 7 februari 2017 (Z-2016-256);  

5. Een proceskostenvergoeding van € 990,00 aan Marina 

Resort Poort van Amsterdam toe te wijzen. 

 

 

 


