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1 

 

Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), R.M. Wiersma-De Faria, R.W. Tesselaar, 

H.P.J.M. ter Veen 

Secretaris: M.A.S. Winder 

 

Volgnr: 001  Poststuk: 20.0019554 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 07-07-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 07-07-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0018819 RO 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Uitrol 5G in regio Westfriesland 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

De rol van de 7 Westfriese regio gemeenten bij invoering van 5G. 

 

De regionale werkgroep Westfriesland anticipeert op de komst van 5G en onderzoekt de rol die 

het  beste bij de gemeenten in de West Friese regio past op basis van een onderzoek naar 

nut- en noodzaak van de uitrol van 5G. Hierbij speelt mee dat Opmeer samen met de andere 

Westfriese gemeenten enerzijds een aantrekkelijke uitrolpartner wil zijn om als gemeente en 

regio niet achter te lopen in deze landelijke ontwikkelingen en gebruik wil maken van de 

economische en maatschappelijke mogelijkheden die 5G te bieden heeft. Anderzijds worden 

zorgen van burgers serieus genomen en moet de rol over de zeggenschap in de openbare 

ruimte als het gaat om de plaatsing van antennes nog worden uitgekristalliseerd. Vanuit de 

juridisch-planologische rol van de overheid is de gemeente verantwoordelijk de regie op zich 

te nemen. 
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Volgnr:  003  Poststuk: 20.0018931 SHG 

Omschrijving: Overdracht gronden t.b.v. reconstructie N 241 

 

Inhoud:  

De provincie Noord-Holland is voornemens de N 241 (AC de Graafweg) te reconstrueren en 

duurzaam veilig in te richten. Voor deze reconstructie heeft de provincie gronden benodigd 

van derden waaronder de gemeente Opmeer. Voor de reconstructie is een provinciaal 

inpassingsplan opgesteld. Het wachten was op het onherroepelijk worden van het provinciaal 

inpassingsplan. Dit is gebeurd met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State op 1 april 2020. Over de verwerving van de benodigde gronden hebben de 

provincie en gemeente meerdere overleggen gehad. Op 19 mei 2020 hebben Gedeputeerde 

Staten bijgestelde overeenkomsten koop en verkoop alsmede een huurovereenkomst voor 

tijdelijk benodigde gronden aan de gemeente voorgelegd. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de opgestelde koopovereenkomst en huurovereenkomst (werkstroken) 

 

Argumenten:  

1.1. De gemeente Opmeer heeft ingestemd met de beloofde uitwerking van het provinciaal 

inpassingsplan. 

1.2 Met de voorliggende overeenkomsten is tegemoetgekomen aan de ingebrachte wensen en  

opmerkingen van de gemeente. 

 


