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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: 20.0011941 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 25-02-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 25-02-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0011752 RO 

Omschrijving: Beantwoording vragen van de fractie van DSV inzake Regionale 

Energiestrategie 

 

Inhoud:  

Op 10 februari 2020 heeft de fractie van DSV vragen gesteld, conform artikel 32 van het 

Reglement van Orde, over de Regionale Energiestrategie (RES).  

De vragen zijn, in bijgaande conceptbrief, beantwoord. 

 

Besluit:  

De vragen van de fractie van DSV inzake de Regionale Energiestrategie conform bijgaande 

conceptbrief met kenmerk 20.0011670 te beantwoorden. 

 

Argumenten:  

De vragen van de DSV fractie inzake de Regionale Energiestrategie worden beantwoord.  
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Volgnr:  003  Poststuk: 20.0000627 RB 

Omschrijving: Regionale aanpak ruimtelijke (klimaat)adaptatie 

 

Inhoud:  

In april 2019 is besloten tot een gezamenlijke, regionale aanpak van de ruimtelijke 

(klimaat)adaptatie in de regio Westfriesland.  

Er is met de samenwerkingspartners concrete voortgang geboekt.  

De gezamenlijke, regionale aanpak bestaat in hoofdzaak uit de volgende stappen: 

1. Klimaatstresstest: waar zitten potentiële kwetsbaarheden? 

2. Risicodialoog: welke kwetsbaarheden hebben prioriteit? 

3. Adaptatiestrategie: welke aanpak kiest u? 

De eerste twee stappen zijn ambtelijk afgerond. In stap een zijn de kwetsbaarheden in de 

regio in beeld gebracht. Inmiddels hebben de gemeenten en HHNK risicosessies gehouden. 

Daarin hebben zij de aangetroffen kwetsbaarheden geprioriteerd. De risicodialoog gaat verder. 

Hiermee wordt de volgende stap genaderd, namelijk het werken aan een strategie voor de 

klimaatadaptatie. 

 

Besluit:  

1. De uitkomsten van de stresstest en risicosessies als uitgangspunt te nemen voor de te 

ontwikkelen strategie voor klimaatadaptatie; 

2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief waarmee de raad wordt geïnformeerd over de 

stand van zaken van de ruimtelijke (klimaat)adaptatie. 

 

Argumenten:  

1.1 Deze uitkomsten zijn het resultaat van de op dit moment beschikbare kaartmaterialen, 

gecombineerd met lokale en algemene kennis van medewerkers van de 7 Westfriese 

gemeenten, HHNK, ODNHN en andere stakeholders.  

2.1 Hierdoor krijgt de raad inzicht in de actuele stand van zaken van de ruimtelijke 

(klimaat)adaptatie en haar eigen rol in het proces. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 20.0011420 RB 

Omschrijving: Portefeuillehoudersoverleg VVRE 

 

Inhoud:  

Op 5 maart 2020 vergaderen de portefeuillehouders Verkeer & vervoer, Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE). Tijdens dit overleg worden diverse onderwerpen 

met betrekking tot de genoemde beleidsvelden behandeld. 
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Besluit:  

1. In het portefeuillehouderoverleg VVRE op 5 maart 2020 de volgende standpunten in te 

nemen: 

2. Agendapunt 2, verslag vorige vergadering: De verslagen van de vergadering van de VVRE 

en VVRE/Madivosa van  6 februari 2020 geven geen aanleiding tot opmerkingen en kunnen 

worden vastgesteld 

3. Agendapunt 3, Regionale Energiestrategie NHN: 3.1. Kennis te nemen van presentatie over 

het concept van de concept RES; 3.2. Akkoord te gaan met het vrijgeven van de atelier 

verslagen en invalshoeken op de site van energieregionhn.nl; 3.3. Akkoord te gaan met het 

programma over de Regionale Energiestrategie NHN van de regionale raadsledenbijeenkomst 

11 maart 

4. Agendapunt 4, Ruimtelijke Adaptatie; resultaten stresstest en prioritering:  Kennis nemen 

van de presentatie 

5. Agendapunt 5, Pact van Westfriesland 7.1: 5.1. Bespreken voorbereidingen 

raadsledenbijeenkomst; 5.2. Kennismaking met kwartiermaker en communicatieadviseur 

6. Agendapunt 6, Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA: bespreken inbreng vanuit 

Westfriesland.  

7. Agendapunt 7, PVVB Noord-Holland Noord: Afstemming opvattingen/bespreken inbreng 

vanuit Westfriesland 

8. Agendapunt 8, Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord: Afstemming opvattingen/bespreken 

inbreng vanuit Westfriesland 

9. Agendapunt 9, Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag): kennis nemen 

van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling actuele ontwikkelingen 

diverse dossiers. 

 

Argumenten:  

1. In het advies worden de diverse onderwerpen kort behandeld en wordt het gegeven advies 

over het in te nemen standpunt onderbouwd. 
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Volgnr:  005  Poststuk: 20.0011395 ZW 

Omschrijving: Voortgang Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 

 

Inhoud:  

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking 

getreden. Als gevolg van de Wvggz kan een ieder bij het college van burgemeester en 

wethouders melding doen over een persoon die binnen de gemeente verblijft en bij wie 

verplichte geestelijke gezondheidszorg mogelijk noodzakelijk is. Op 17 december 2019 heeft 

het college besloten de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden binnen de Wvggz te 

laten uitvoeren door de GGD Hollands Noorden op basis van een 

Dienstverleningsovereenkomst voor de periode van drie jaar. 

 

Besluit:  

1. De in bijlage 1 bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voortgang van de Wvggz aan de 

raad toe te zenden. 

 

Argumenten:  

1.1 Toezegging aan de raad om actief te informeren over de voortgang van de Wvggz. 

 

Volgnr:  006  Poststuk: 20.0011671 ZW 

Omschrijving: Inkomsten en uitgaven gymzaal Spanbroek ramen in begroting 

 

Inhoud:  

Gymzaal Spanbroek en de Bonifatiusschool maken samen gebruik van één elektra-aansluiting. 

Gemeente Opmeer neemt in eerste instantie alle kosten voor haar rekening. Eenmaal per jaar 

vindt een afrekening plaats, waarbij ook gas en water worden verrekend. Stichting Katholiek 

Onderwijs West-Friesland betaalt als voorschot €7.500,00. Het voorschotbedrag wordt aan de 

inkomstenkant geboekt op 648013 – 838000 en de uitgaven worden aan de lastenkant 

geboekt op 648013 -438000. Deze inkomsten en uitgaven zijn niet geraamd aangezien de 

transactie volledig budgettair neutraal is. Sinds 01-01-2020 mag er echter zonder raming niet 

meer geboekt worden. Daarom is verhoging van het uitgaven en het inkomsten budget nodig. 

 

Besluit:  

1. De uitgaven 648013 - 438000 en de inkomsten 648013 – 838000 van gymzaal Spanbroek 

beide budgettair neutraal te verhogen met €7.500,00. 

2. Hiervoor de begroting met ingang van 2020 te wijzigen via een administratieve wijziging. 

Argumenten:  

1.1 Het college is bevoegd om de begroting op deze manier (budgettair neutraal binnen één 

programma) te wijzigen. Budgethouders zijn dat niet omdat zowel de lasten als de baten 

gemuteerd moeten worden. 
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Volgnr:  007  Poststuk: 20.0011673 ZW 

Omschrijving: Krediet vervanging toplaag kunstgrasveld 

 

Inhoud:  

Op 17 februari 2020 heeft de gemeente een eerste overleg gehad met de voetbalverenigingen 

Grasshoppers en VVS ’46 inzake de vervanging van de toplaag van de twee kunstgrasvelden 

in 2021. Voor het vervolgproces van voorbereiding (2020-2021) en uitvoering (2021) is 

externe ondersteuning noodzakelijk. De beschikbaar gestelde vervangingsinvestering staat 

volledig gepland voor 2021, maar dient voor de voorbereidingskosten dus ook in 2020 

aangewend te worden. 

 

Besluit:  

1. De raad te laten vaststellen: 

a. De vervangingsinvestering Kunstgrasvelden VVS en Grashoppers jaarschijf 2021 van  

€ 484.000 (pagina 116 van de Programmabegroting 2020) beschikbaar te maken vanaf 

jaarschijf 2020. 

b. Voorbereidingswerkzaamheden voor het vervangen van de kunstgrasvelden van VVS en 

Grashoppers in 2020 ten laste te brengen van de vervangingsinvestering genoemd onder 

beslispunt 1a. 

 

Argumenten:  

1.1 Om de kunstgrasvelden in 2021 te kunnen vervangen moeten we reeds in 2020 starten 

met de voorbereidingswerkzaamheden. Daarom is het nodig om eerder over het 

investeringskrediet te beschikken dan jaarschijf 2021. Het college is bevoegd om 

vervangingsinvesteringen (categorie A) zelfstandig te besteden, maar niet bevoegd om deze 

investeringen eerder te besteden dan in de begroting is vastgesteld. Daarom is een besluit van 

de gemeenteraad nodig. 

1.2 De vervangingsinvestering is ook bedoeld voor het maken van voorbereidingskosten. 

 

Volgnr:  008  Poststuk: 20.0011924 FIN 

Omschrijving: Raadsinformatiebrief onderzoek reserves 

Inhoud:  

Wethouder Kalthoff heeft aangegeven de gemeenteraad te informeren over een extern 

onderzoek reserves. Dit doet hij via een raadsinformatiebrief. 

Besluit:  

1. Instemmen met de raadsinformatiebrief onderzoek reserves 

 

Argumenten:  

De gemeenteraad informeren over de doorlooptijd van het onderzoek reserves omdat deze 

doorlooptijd langer is dan verwacht. Vooralsnog wordt een afronding eind april 2020 verwacht. 
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Volgnr:  009  Poststuk: 20.0011674 BEST 

Omschrijving: Genodigden Landbouwshow Opmeer 2020 

 

Inhoud:  

Nieuw beleid genodigden Landbouwshow Opmeer n.a.v. ombuigingen 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

Bij de ombuigingen is een lager budget vastgesteld voor de Landbouwshow Opmeer.  

Dit betekent dat het aantal VIP-gasten teruggebracht moet worden naar 80 personen die de 

gemeente kan ontvangen. 

 

Volgnr:  010  Poststuk: 20.0011430 RO 

Omschrijving: Adviesverzoek inzake werkstroken verbreding A.C. de Graafweg 

Inhoud:  

De provincie Noord-Holland heeft een provinciaal inpassingplan vastgesteld voor de verbreding 

van de A.C. de Graafweg. Doel van de verbreding is de A.C. de Graafweg verkeersveiliger te 

maken en de doorstroom te bevorderen.  

 

Omdat de inpassing van de weg ook aardig wat nadelen heeft voor onder andere het actuele 

bomenbestand van de gemeente Opmeer heeft u op 16 april 2019 besloten om bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep in te dienen. Dit beroep zou plaats vinden 

op 28 februari 2020. 

 

Tussen de indiening van het beroep en de zittingsdatum zijn er meerdere gesprekken geweest 

op bestuurlijk niveau. Dit heeft geleid dat de provincie de snelheid voor een gedeelte van het 

tracé terug wil brengen van 80 km/u naar 60 km/u. Dit is op 12 februari 2020 per brief 

bevestigd. 

 

Een lagere snelheid op een deel van het tracé heeft als voordeel, (conform het rapport van 

Movares dat wij als onderbouwing aan de provincie hadden overlegd) dat er minder bomen 

gekapt worden en dat levert dus ook een beter woon en leefklimaat op, omdat het 

geluidsoverlast niet toeneemt. Tevens is toegezegd dat al de te rooien bomen terug geplant 

gaan worden na de werkzaamheden. 

 

Voordeel van de provinciale toezegging is dat de rechtszaak bij de Afdeling Bestuursrecht van 

de Raad van State van 28 februari 2020 geen doorgang vindt. Op 25 februari 2020 heeft uw 

college, naar aanleiding van de gedane toezeggingen, besloten de rechtszaak geen doorgang 

te laten vinden.  
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Omgevingsvergunning werkstroken 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaal heeft op 14 januari 2020, namens de provincie Noord-

Holland, het college gevraagd om een advies uit te brengen inzake de concept 

omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van werkstroken ten behoeve van de 

verbreding van de A.C. de Graafweg. De vergunning is noodzakelijk, omdat de tijdelijke 

inrichting ten behoeve van de werkzaamheden aan de A.C. de Graafweg, strijdig is met de 

regels van het bestemmingsplan. 

 

Uit de tekeningen die bij de aanvraag zijn gevoegd is niet aangegeven welke bomen er nu 

geveld gaan worden en welke er blijven staan. Wel is duidelijk aangegeven welke gronden er 

noodzakelijk zijn om de werkzaamheden uit te voeren. 

 

Deze gronden zijn nagenoeg dezelfde gronden waarover de gemeenten Opmeer reeds in 

gesprek was om te gebruiken als werkstroken. De gronden worden na gebruik hersteld in 

oude toestand 

 

De aangewezen gronden staan los van de gronden die aangekocht moeten worden voor de 

verbreding. Door op een gedeelte de maximumsnelheid te verlagen, hoeft het tracé van de 

nieuwe A.C. de Graafweg niet zo breed te worden en hoeven grondeigenaren (inclusief 

gemeente) minder grond te verkopen danwel af te staan voor onteigening. 

 

Voorgesteld wordt een positief advies te geven inzake de inrichting van de werkstroken voor 

de verbreding van de A.C. de Graafweg, omdat het verkeersveilig maken van de A.C. de 

Graafweg zowel een wens is van de regio als van de gemeente Opmeer (o.a. verwoord in de 

structuurvisie Opmeer 2025). Voorwaarden is wel dat de overlast en de schade aan de 

aangrenzende gronden zoveel mogelijk wordt beperkt. 
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Besluit:  

Positief advies uitbrengen inzake de concept omgevingsvergunning voor het inrichten van de 

werkstroken in de gemeente Opmeer voor de verbreding van de A.C. de Graafweg, onder de 

volgende voorwaarden: 

1. dat met de inrichting van de werkstroken er ter plekke van de werkzaamheden zoveel 

mogelijk geluidbelasting wordt voorkomen door middel van geluidsreducerende maatregelen 

te treffen; 

2. dat bij de inrichting van de werkstroken zo weinig mogelijk bomen geveld of beschadigd 

mogen worden en daarvoor maatregelen worden getroffen en voorafgaand aan de kap van 

bomen dit kenbaar wordt gemaakt aan de gemeente, voor zover kap plaats moet vinden wordt 

in overleg met de gemeente in herplant voorzien; 

3. dat de toezeggingen uit de brief van 12 februari 2020 gestand worden gedaan; 

4. dat schade aan eigendommen van de gemeente Opmeer en derden worden vergoed; 

5. dat rekening gehouden wordt met de bereikbaarheid van de percelen; 

6. dat de werkzaamheden zoveel mogelijk gefaseerd moet worden uitgevoerd om de overlast 

met betrekking tot omwonenden zoveel mogelijk te beperken. 

Argumenten:  

De reden om een positief advies te geven is: 

1. dat de provincie tegemoet gekomen is aan een aantal eerder gestelde eisen en wensen; 

2. dat de verbreding van de A.C. de Graafweg de verkeersveiligheid van de A.C. de Graafweg 

bevorderd. Dit is een wens van zowel de regio als van de gemeente Opmeer (o.a. verwoord in 

de structuurvisie Opmeer 2025). 

 


