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

Secretaris: M.A.S. Winder 

 

Volgnr: 001  Poststuk: 20.0011419 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 22-02-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 22-02-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0000987 RO 

Omschrijving: Wijzigingsplan realiseren supermarkt en twee winkels percelen Breestraat 22, 

26 en 28 te Opmeer 

 

Inhoud:  

Op 28 november 2019 is een wijzigingsplan ingediend voor het realiseren van een supermarkt 

en twee winkels op de percelen Breestraat 22, 26 en 28 te Opmeer. Deze gronden hebben 

volgens het vigerende bestemmingsplan 'Centrum Opmeer - Spanbroek' de bestemmingen 

'Bedrijf' en 'Centrum'. 

In dit bestemmingsplan is een 'wetgevingszone - wijzigingsgebied 1' (artikel 20.2) opgenomen 

voor het wijzigen van de genoemde bestemmingen. Van de instanties Omgevingsdienst, 

Veiligheidsregio NHN, Archeologiedienst Hoorn, Welstandscommissie Mooi Noord-Holland, en 

het Stedenbouwkundig bureau BRO is advies is gevraagd in het kader van de beoordeling van 

het wijzigingsplan. 

 

Besluit:  

Het wijzigingsplan percelen Breestraat 22, 26 en 28 te Opmeer af te wijzen. 

 

Argumenten:  

1.1. De aanvraag past niet binnen de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan en is 

op grond van milieu-ruimtelijke aspecten niet wenselijk. 

1.2. Het wijzigingsplan voldoet niet aan de stedenbouwkundige kwaliteit, beeldkwaliteit en het 

herinrichtingsmodel I van het bestemmingsplan. 

1.3. De realisatie van de 2 winkels naast de supermarkt past niet in de Regionale 

Detailhandelsvisie Westfriesland.  
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Volgnr:  003  Poststuk: 20.0006870 RO 

Omschrijving: Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) 

Inhoud:  

Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland heeft voor de herinrichting van de A.C. de 

Graafweg (N241) op 4 maart 2019 een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. De 

herinrichting van de A.C. de Graafweg is noodzakelijk om de verkeersveiligheid te verbeteren 

en de doorstroming te garanderen (trajectstudie provincie 2015).  

De gevolgen van het PIP voor de gemeente Opmeer zijn groot. De hooggewaardeerde 

groenstructuur en aanwezige ruimtelijke kwaliteit van de gemeente worden ernstig aangetast. 

Met de uitvoering van het PIP moeten zo’n 250-300 bomen worden gekapt. Niet alleen heeft 

de herinrichting gevolgen voor de groenstructuur van Opmeer ook wordt gevreesd voor 

aantasting van de leefbaarheid. 

In verschillende stadia van het proces van totstandkoming van het PIP heeft de gemeente 

Opmeer haar zorgen geuit over de gevolgen van de herinrichting van de A.C. de Graafweg 

(N241). Op 24 april 2019 heeft de gemeente vervolgens beroep aangetekend tegen het PIP. 

Inzet van het beroep was aanpassing van de inrichting van het gedeelte van het tracé dat 

door de kern Opmeer loopt van een 80 km regime naar een 70 km regime of lager. 

Uiteindelijk heeft dit alles geleid tot een bestuurlijke afspraak op 4 september 2019 om een 

gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar de effecten van het terugbrengen van de maximum 

snelheid naar 70 km per uur en naar 60 km per uur.  

De uitkomsten van het onderzoek en intentie van de provincie om tot een wijziging van de 

uitvoering  (nadere maatregelen) van het PIP te komen zijn grond om het college voor te 

stellen het beroep tegen het Provinciaal Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) 

in te trekken. 

Besluit:  

1. Het op 24 april 2019, door het college van burgmeester en wethouders van de gemeente 

Opmeer, aangetekende beroep tegen het Provinciaal Inpassingsplan Herinrichting A.C. de 

Graafweg (N241) in te trekken.  

2. De gemeenteraad conform concept raadsinformatiebrief (20.0011318) te informeren over 

de uitkomsten van het provinciaal overleg en het intrekken van het beroep. 

Argumenten:  

1.1 De resultaten van het onafhankelijk en gezamenlijk uitgevoerde onderzoek stemmen 

overeen met de inzet van het ingestelde beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. 

1.2 De Provincie heeft bestuurlijk de bereidheid uitgesproken om tot een wijziging van de 

uitvoering van  het Provinciaal Inpassingsplan te komen, ten gunste van de verkeersveiligheid 

en de landschappelijke kwaliteit binnen de gemeente Opmeer. 

1.3 De leden van de gemeenteraad worden, conform artikel 169 lid 2 van de Gemeentewet, 

geïnformeerd over de uitkomsten van het provinciaal overleg over de herinrichting van de A.C. 

de Graafweg en het intrekken van het gemeentelijk beroep. 
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Volgnr:  004  Poststuk: 20.0008746 RB 

Omschrijving: Bijdrage vernieuwen Veenhuizerbrug 

 

Inhoud:  

Om de vaarroute Rustenburg-Verlaat op te waarderen, en de haven in Spanbroek over het 

water beter bereikbaar te maken wordt de Veenhuizerbrug verhoogd. Dit werk wordt 

gefinancierd door het recreatieschap. Gemeente Opmeer draagt hier niet aan bij, de brug 

komt na vervanging wel in beheer bij de gemeente.  

Bij de recent gehouden aanbesteding bleek dat er sprake is van hogere kosten, waarvoor geen 

dekking is. Gevraagd wordt of Opmeer deze kosten wil dragen, zodat de brug voor de start 

van het vaarseizoen vervangen kan worden. 

 

Besluit:  

1. De raad te vragen in te stemmen met een bijdrage van € 20.000,-- aan de vervanging van 

de Veenhuizerbrug. 

2. Dit bedrag te onttrekken aan de reserve kunstwerken. 

 

Argumenten:  

1. De werkelijke kosten overstijgen de raming 

2. Dekking kan gevonden worden binnen de reserve kunstwerken. 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 20.0006496 ZW 

Omschrijving: Budget activiteitenkosten lokaal actief 

 

Inhoud:  

We hebben geconstateerd dat in het verleden zowel kosten als subsidies op één post van het 

budget activiteitenkosten lokaal actief werden geboekt, namelijk 653055-442005 (subsidies). 

Volgens de regels moeten subsidies en kosten op een eigen post geboekt worden en moet 

daarvoor ook een budget begroot zijn. Op dit moment is er geen budget begroot voor de post 

653055-438054 (overige kosten). Daardoor kan er niet op geboekt worden, terwijl dat wel 

noodzakelijk is. 

Besluit:  

1. Het budget 653055 activiteitenkosten lokaal actief te splitsen in een deel subsidiebudget en 

een deel overige kosten. 

2. Hiervoor de begroting vanaf 2020 te wijzigen via een administratieve begrotingswijziging 

door € 2.500 van het subsidiebudget lokaal actief af te splitsen naar budget overige kosten. 

Argumenten:  

1.1 Budgethouders zijn niet bevoegd om subsidiebudget te wijzigen via een administratieve 

wijziging; daarvoor is een B&W besluit nodig. 

 


