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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: 20.0013731 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 10-03-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 10-03-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0012451 RO 

Omschrijving: Conceptaanvraag logiesverblijf perceel Waterkant 54 Spanbroek 

 

Inhoud:  

Er is een conceptaanvraag ingediend voor het huisvesten van expats/ arbeidsmigranten in een 

nieuw te realiseren logiesgebouw op het perceel Waterkant 54 te Spanbroek. 

 

Besluit:  

Niet in te stemmen met het principeplan. 

 

Argumenten:  

1.1. Het principeplan is strijdig met het bestemmingsplan ‘Centrum Opmeer/Spanbroek’. 

1.2. Afwijken van het bestemmingsplan is uit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt niet 

wenselijk. 
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Volgnr:  003  Poststuk: 20.0012664 RO 

Omschrijving: Berichtgeving Coronavirus en aanpak lokale organisatie 

 

Inhoud:  

Op 11 februari 2020 bent u geïnformeerd over de stand van zaken rondom het Coronavirus. 

Namelijk dat de minister op 27  januari 2020 heeft besloten om het Coronavirus aan te wijzen 

als meldingsplichtige A-ziekte. Dit betekent dat de voorzitter van de Veiligheidsregio zorg 

draagt voor de bestrijding van het virus en de voorbereiding. De uitvoering van de bestrijding 

is opgedragen aan de GGD. 

 

Besluit:  

1. Kennisnemen van de brief van 26 februari 2020 van GGD Hollands Noorden en 

Veiligheidsregio over berichtgeving Coronavirus.  

2. Kennisnemen van de lokale aanpak en afspraken met betrekking tot het inrichten van een 

kernteam.  

3. De raad informeren via de nieuwsbrieven over de CoVi updates GGD GHOR. 

 

Argumenten: 

• College is geïnformeerd over de laatste regionale ontwikkelingen.  

• College is geïnformeerd over de lokale aanpak en het vraagstuk rondom publieks-

evenementen. 

• Raad is geïnformeerd over de laatste regionale ontwikkelingen. 
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Volgnr:  004  Poststuk: 20.0013470 RO 

Omschrijving: Voorontwerpbestemmingsplan De Weere Driestedenweg 4 

 

Inhoud:  

Op 2 maart 2020 is het voorontwerpbestemmingsplan voor het perceel Driestedenweg 4 en 4a 

in De Weere opgeleverd. Dit voorontwerp is gereed om ter inzage te worden gelegd. Tevens 

kan de wettelijke overlegprocedure aanvangen. 

 

In 2019 (kenmerk 2019-0359) is er een principeverzoek ingediend voor het wijzigen van de 

bestemming van een stolp aan De Driestedenweg 4 in De Weere. De gronden en de opstallen 

worden niet meer gebruikt voor agrarische doeleinden. Om deze reden wil de 

initiatiefnemer/eigenaar de agrarische bestemming beëindigen en de stolp en de achter 

gelegen gronden laten wijzigen naar een woonbestemming. Hierop is bij brief van 25 

november 2019 positief gereageerd omdat de gemeente Opmeer (“structuurvisie Opmeer 

2025”) positief tegenover het behoud van stolpen staat. Daarnaast is het een ruimtelijke 

verbetering ten opzichte van de huidige situatie.  

 

Verder is er overleg geweest met de eigenaar van het perceel Driestedenweg 4, de eigenaar 

van het direct aangrenzende perceel Driestedenweg 2 en een ambtenaar van de gemeente 

Opmeer. In dat gesprek heeft de eigenaar van het naburige perceel laten weten geen bezwaar 

te hebben tegen de bestemmingswijziging. 

 

Tot slot wordt de bestemming van een kas en een voormalig agrarisch opstal met de 

bestemming “Agrarisch en functieaanduiding Caravanstalling” gewijzigd In de bestemming 

“Wonen-Historisch lint met functie aanduiding Caravanstalling”, omdat dit meer aansluit met 

de bestemmingen in de directe omgeving (dat is “Wonen-historisch lint”). 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan "De Weere Driestedenweg 4"; 

2. bovengenoemd plan, conform het handboek bestemmingsplannen Opmeer 2018 en de 

bijgevoegde bespreeknotitie voor leggen aan de raadscommissie Ruimte van 7 april 2020 met 

het verzoek om in te stemmen en vrij te geven voor inspraak en overleg. 

 

Argumenten:  

1.Het plan is voldoende concreet voor verdere besluitvorming; 

2.Na instemming van de commissie kan de inspraak/ vooroverleg fase aanvangen: 

 



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 17-03-2020 week 12 

VASTGESTELD 

4 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 20.0013579 RO 

Omschrijving: Vooroverleg vergroten agrarisch bouwblok perceel Driestedenweg 43a in De 

Weere 

 

Inhoud:  

Op 3 januari 2020 heeft de initiatiefnemer een vooroverleg/principeverzoek ingediend voor het 

vergroten van het agrarisch bouwblok aan de Driestedenweg 43a in De Weere. Tevens wordt 

er een extra inrit aangevraagd. 

 

Omdat het een herhaling van de zienswijze van 20 mei 2019. Hebben wij op 8 januari 2020 

aan initiatiefnemer om aanvullende informatie gevraagd. Destijds hebben wij in de Nota 

zienswijze bestemmingsplan Herziening Aartswoud, De Weere en De Gouwe 2018 definitief 

aangegeven dat de wijzigingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan was opgenomen alleen 

mogelijk is onder bepaalde voorwaarden en indien de veestapel niet toeneemt. De reden 

hiervan is dat er anders andere onderzoeken moeten plaatsvinden, die de initiatiefnemer moet 

aanleveren. 

 

Dus een uitbreiding van het agrarisch bouwblok ten behoeve van een grotere veestapel en de 

daarbij behorende gebouwen kan ook alleen maar met een uitgebreide Wabo procedure of een 

bestemmingsplanprocedure. Het principeverzoek heeft als doel of de gemeente Opmeer 

medewerking wil verlenen met de een uitbreiding van het bouwvlak inclusief de uitbreiding 

van de veestapel op het perceel Driestedenweg 43a in de Weere. 

 

Op 12 februari 2020 heeft de initiatiefnemer aanvullende informatie gestuurd. De aanvullende 

gegevens vallen uit in twee gedeelten, te weten: een toelichting en een overzicht van de 

gewenste situatie. 

 

Besluit:  

In principe onder voorwaarden een positieve grondhouding innemen om een 

bestemmingsplanprocedure op te starten voor het vergroten van het agrarisch bouwblok op 

perceel Driestedenweg 43a in De Weere. 

 

Argumenten:  

1. In de structuurvisie Opmeer 2025 en het collegeakkoord "Opmeer vernieuwend verder met 

de inwoner centraal" spreekt de gemeente zich positief uit over agrarische ontwikkelingen; 

2. Eerder is er ook medewerking verleend aan schaalvergroting van agrarische bedrijven 

binnen het stiltegebied; 

3. Er kan voldaan worden aan de uitgangspunten van de Verordening Geurhinder en 

Veehouderij Opmeer. 
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Volgnr:  007  Poststuk: 20.0012783 JZ 

Omschrijving: Besluit op bezwaar tegen afwijzing schadevergoeding 

 

Inhoud:  

Op 31 oktober 2019 is bekend gemaakt dat het verzoek om schadevergoeding wordt 

afgewezen.  

Hiertegen is op 2 december 2019 een bezwaar ontvangen.  

De vertegenwoordiger van bezwaarde is uitgenodigd op een hoorzitting van de commissie 

bezwaarschriften. Zonder afbericht waren zij niet aanwezig.  

De commissie bezwaarschriften heeft geadviseerd om het bezwaar niet-ontvankelijk te 

verklaren en niet over te gaan tot het vergoeden van de kosten van het bezwaar. 

 

Besluit:  

1. Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. De kosten van het bezwaar niet te vergoeden. 

 

Argumenten:  

Ad 1. De commissie bezwaarschriften heeft dit advies gegeven, omdat de rechtsbescherming 

bij de civiele rechter ligt en niet bij bezwaar (en beroep bij de bestuursrechter). 

Er is geen reden om van dit advies af te wijken; 

Ad 2. De commissie bezwaarschriften heeft dit advies gegeven, omdat de kosten van het 

inroepen van rechtshulp voor de behandeling van het bezwaarschrift niet noodzakelijk zijn. 

Er is geen reden om van dat advies af te wijken. 
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Volgnr:  009  Poststuk: 20.0013746 I&G 

Omschrijving: Vergadering Algemeen Bestuur SSC DeSom 

 

Inhoud:  

Op maandag 23 maart 2020 vindt de vergadering van het Algemeen Bestuur van SSC DeSom 

plaats. Onderstaande agendapunten worden daarin besproken: 

1. Opening en agenda vast stellen  

2. Mededelingen  

3. Verslag van de AB vergadering van 16 december 2019 vast stellen 

4. Kaderbrief 2021, met zienswijzen gemeenteraden en reactie directie verwerkt in memo 

ombuigingen 2021 DeSom 

8. Evaluatie Citrix incident 

10. Rondvraag 

De volgende AB vergadering vindt plaats op: 8 juli 2020 

 

Besluit:  

1. Niet in te stemmen met de Kadernota 2021 conform het raadsbesluit van 12 februari jl. 

aangezien in de kadernota niet wordt uitgegaan van een taakstellende ombuiging zodanig dat 

sprake is van een verlaging van de deelnemersbijdrage van 5%. 

 

Argumenten:  

1. Inhoudelijk zijn er geen aanvullingen op de opgestelde agenda. 

 
 


