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Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), R.W. Tesselaar en A.J.P Beemster 

Secretaris: M.A.S. Winder 

Afwezig: A.H.M. Kalthoff 

Volgnr: 001  Poststuk: 20.0001861 PZI 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 04-02-2020 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 04-02-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0001717 RO 

Omschrijving: Verzoek instemming verkoop bedrijfskavel 13 bedrijventerrein De Veken. 

 

Inhoud:  

Het bedrijventerrein ‘De Veken’ wordt geëxploiteerd door de Ontwikkelings- en 

exploitatiemaatschappij De Veken 4 C.V. Het beheer is in handen van de besloten 

vennootschap De Veken B.V. Op grond van de statuten van De Veken 4 C.V. is voor de 

verkoop van gronden de toestemming nodig van de vennoten (Scholtens Projecten B.V. en de 

gemeente Opmeer). De Veken B.V. vraagt toestemming voor de verkoop van de kavel 13 aan 

Dora Investment B.V. (4.886 m2) gelegen op het bedrijven terrein ‘De Veken 3 uitbreiding’. 

 

Besluit:  

1. Op grond van de statuten van De Veken 4 C.V. in te stemmen met de verkoop van kavel 

13. 

 

Argumenten:  

1.1. De te verkopen kavel past binnen het vastgestelde uitgiftebeleid. 

1.2. De beoogde vestiging is inpasbaar in het geldend bestemmingsplan en de Wet  

Milieubeheer.  
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Volgnr:  003  Poststuk: 20.0001799 PZI 

Omschrijving: Managementrapportages en uittreksels BRP en PNIK 2019 

 

Inhoud:  

Jaarlijks wordt in het kader van informatiebeveiliging de zelfevaluatie BRP uitgevoerd. De 

zelfevaluatie kan worden beschouwd als een audit, waarbij de inrichting, de werking en de 

beveiliging van de Basisregistratie Personen (BRP) alsmede de verwerking van de gegevens in 

de BRP jaarlijks worden geëvalueerd. De jaarlijkse toetsing gebeurt door middel van een 

uitgebreide vragenlijst en een inhoudelijke steekproefcontrole van 25 geregistreerde personen 

uit de BRP van gemeente Opmeer. De toetsing moet uiterlijk 31 december van het lopende 

jaar worden uitgevoerd, waarna er managementrapportages en uittreksels worden 

gegenereerd met de uitslag van de zelfevaluatie en acties en aanbevelingen. 

 

De onderzoeksresultaten (het uittreksel) dient door het college van B&W te worden 

ondertekend en vervolgens uiterlijk 14 februari van het volgende jaar, door het college 

retour te worden gestuurd naar de Rijksdienst Voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de 

Autoriteit 

Persoonsgegevens. Tijdens de zelfevaluatie BRP is met de uitgebreide vragenlijst de 

procedures die gemeente Opmeer volgt bij het verwerken en beveiligen van 

persoonsgegevens doorgelopen. Het resultaat van de vragenlijst heeft geleid tot het behaalde 

resultaat van 96,5%. De inhoudelijke 

controle van de 25 geregistreerde personen door middel van controleren van de 

persoonslijsten en de daarbij behorende brondocumenten, heeft geleid tot een resultaat van 

88%. 

 

Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) is iedere Nederlandse 

gemeente ook verplicht om een onderzoek uit te voeren naar de toepassing van de 

beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces paspoorten 

en Nederlandse identiteitskaarten (NIK). De burgemeester informeert de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeert over de bevindingen van deze controle. 

Het resultaat van de vragenlijst is 98,5%. 

Hiermee laten de uitkomsten van de zelfevaluaties 2019 BRP en PNIK zien dat gemeente 

Opmeer op het gebied van informatiebeveiliging de zaken op orde heeft. 

 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de resultaten van de op de zelfevaluatie gebaseerde 

managementrapportage BRP en PNIK; 

2. Het bijgevoegde uittreksel BRP en PNIK te ondertekenen (door de Burgemeester en 

gemeentesecretaris) en te laten sturen naar de Rijksdienst Voor Identiteitsgegevens (RvIG) en 

de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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Argumenten:  

Hiermee wordt voldaan aan de verplichting ingevolge wet- en regelgeving ( art. 4.3 wet BRP 

en artikel 94.1 PUN). 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 20.0001641 JZ 

Omschrijving: Grenscorrecties kadastrale percelen Pade Opmeer 

 

Inhoud:  

In april 2019 zijn de eigenaren/bewoners van 19 kadastrale percelen aan Planetenlaan, 

Boterbloem, Korenbloem, Akkerwinde en Kamille aangeschreven met de mededeling dat zij of 

hun rechtsvoor-ganger(s), zonder toestemming, een strook gemeentegrond in gebruik hadden 

genomen door deze bij hun achtertuin te trekken. Alle onderhavige stukjes grond liggen aan 

de overzijde van de langs het fietspad aan de Pade gelegen sloot. Inmiddels is gebleken dat 

door notariële fouten bij het destijds opmaken van de akten tot eigendomsoverdracht van 

percelen bouwterrein in het toenmalige bestemmingsplan ‘Pade-Breestraat’ de onderhavige 

stukjes grond daarin ten onrechte niet zijn meegenomen. Aangezien dit wel de bedoeling was, 

zijn kadastrale en feitelijke situatie niet met elkaar in overeenstemming. Het is gewenst dat 

deze onjuiste vastlegging in de kadastrale registers wordt hersteld. 

 

Besluit:  

1. Mee te werken aan een procedure tot bevrijdende verjaring, respectievelijk 

eigendomsovergang, van de volgende percelen gemeentegrond, allen gelegen aan de 

achterzijde van de volgende percelen: 

- Planetenlaan 1 

- Boterbloem 22 

- Boterbloem 20 

- Boterbloem 18 

- Boterbloem 16 

- Boterbloem 2 

- Korenbloem 20 

- Korenbloem 18 

- Korenbloem 16 

- Korenbloem 14 

- Korenbloem 12 

- Korenbloem 10 

- Akkerwinde 2 

- Akkerwinde 1 

- Kamille 8 

- Kamille 10 
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- Kamille 12 

- Kamille 14 

- Kamille 18; 

2. De kosten van de benodigde notariële akten en overige bijkomende kosten voor rekening te 

laten komen van de rechtsverkrijgers van de betreffende percelen gemeentegrond. 

 

Argumenten:  

1.1. Bij verkoop van de percelen bouwterrein in het bestemmingsplan ‘Pade-Breestraat’ was 

het reeds de bedoeling dat ook de daarachter, tussen bouwterrein en achterliggende sloot, 

gelegen stukjes grond aan kopers in eigendom zouden worden overgedragen. 

1.2. Medewerking verlenen aan een procedure tot verkrijgende verjaring is de meest 

praktische manier om te bewerkstelligen dat feitelijke en kadastrale situatie met elkaar in 

overeenstemming kunnen worden gebracht. 

2. (Kosten)verhaal op de notarissen is niet (meer) mogelijk, de gemeente valt niets te 

verwijten, terwijl de rechtsverkrijgers van de betreffende percelen gemeentegrond het meeste 

belang hebben bij het herstel van de onjuiste erfgrenzen. 

 

Volgnr:  005 Poststuk: 20.0001829 RO 

Omschrijving: Advies Hoognodig festival 

 

Inhoud:  

Hoognodig is een muziekfestival met ruim 800 bezoekers. 

Op 5 januari 2020 heeft de organisatie Stichting R&R een aanvraag ingediend voor het 

verkrijgen van een evenementenvergunning voor het organiseren van de vierde editie van het 

Hoognodig festival op 29 en 30 mei 2020 ter plaatse van het Recreatieterrein de Weijver in 

Hoogwoud.  

Tijdens de editie van 2019 zijn geluidsnormen overschreden, dit heeft overlast veroorzaakt 

voor omwonenden en hierover zijn diverse klachten ontvangen. Op basis van deze klachten 

ligt de vraag nu voor of het muziekfestival in deze omvang en en op deze locatie doorgang 

kan vinden. 

 

Besluit:  

In te stemmen met afgifte van de gevraagde evenementenvergunning voor het Hoognodig 

festival op recreatieterrein de Weijver in Hoogwoud, onder strikte vergunningvoorschriften, 

waaronder; 

- het stellen van een grens van het aantal bezoekers, gebaseerd op de editie van 2019, van 

maximaal 800 bezoekers; 

- de dagen en het tijdstip reguleren naar één dag van 13:00 tot 23:00 uur; 

- de organisatie dient aannemelijk te maken dat zij binnen de grenzen van het 

bestemmingsplan herziening, Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek blijven. 

- de organisatie dient een begrenzer op de muziekinstallatie te plaatsen zodat de geluidsnorm 
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zoals vastgesteld in het bestemmingsplan en de vergunningvoorschriften niet wordt 

overschreden en er sprake is van passend evenement binnen het bestemmingsplan; 

- de organisatie dient een professioneel bedrijf in te huren voor het uitvoeren en blijven 

monitoren van geluidsmetingen tijdens het evenement; 

- daarnaast laat gemeente Opmeer geluidsmetingen verrichten gedurende het hele evenement 

door de Omgevingsdienst; 

- de organisatie dient in gesprek te gaan met de omwonenden om onrust weg te nemen, 

daarnaast zal tussen de organisatie en de omwonenden concrete afspraken gemaakt moeten 

worden die schriftelijk worden vastgesteld met instemming van de omwonenden;   

- het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom, dit wordt vooraf 

medegedeeld aan de organisatie. De last onder dwangsom kan vervolgens ten tijde van het 

festival een bij geluidsoverschrijding worden opgelegd; 

- opnemen in de voorschriften van de vergunning dat bij klachten, geluidsoverschrijding en/of 

incidenten waardoor de openbare orde en veiligheid worden verstoord, het evenement in 2021 

geen doorgang mag vinden. 

 

Argumenten:  

• De aanvraag voldoet aan alle voorwaarden en bepalingen van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Opmeer 2019 en het bestemmingsplan herziening Hoogwoud, Opmeer 

en Spanbroek. 

• Er zijn geen juridische grondslagen om de aanvraag van de evenementenvergunning voor 

het organiseren van het Hoognodig festival te weigeren of niet in behandeling te nemen. 

• Gelet op de klachten met betrekking tot geluidsoverlast van de vorige editie van het 

Hoognodig festival en het waarborgen van de openbare orde en veiligheid bij de toekomstige 

editie worden aanvullende voorschriften aan de vergunning gesteld. 

  

Secretaris aantekening  SECR 

 

Besluitenlijst 4 februari 2020 

n.a.v. de besluitenlijst wordt: 

1. het voorstel inzake vervolg Anders Werken besproken. Het eerdere besluit omtrent de 

raadsbrief en de technische begrotingswijziging wordt aangepast in: raadsvoorstel plus 

begrotingswijziging. 

2. de mail van wethouder A. Kalthoff behandeld omtrent het besluit omtrent aanvulling 

formatie afdeling ZW bij het wijkteam. Waarin hij enerzijds vraagt of de overheveling van 

budgetten is toegestaan en anderzijds vraagt hij of de ombuiging niet wordt gehaald.  

In het advies is expliciet door de afdeling financiën aangegeven dat de overheveling is 

toegestaan en in het advies staat aangegeven dat met deze formatieve uitbreiding de 

ombuiging wordt gerealiseerd. 

 


