Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opmeer d.d. 05-02-2019 week 06
VASTGESTELD
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: 19.0001132

PZI

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 29-01-2019
Inhoud:
Besluitenlijst B&W d.d. 29-01-2019
Besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen
Volgnr: 002

Poststuk: 18.0013696

RO

Omschrijving: Vaststellen kruimelgevallenbeleid gemeente Opmeer 2019
Inhoud:
Het basisinstrument voor de ruimtelijke ordening in Nederland is het door de gemeenteraad
vast te stellen bestemmingsplan. In dit plan, dat een bindend karakter heeft, wordt geregeld
(a) hoe gebouwen en gronden mogen worden gebruikt en (b) waar en hoe er mag worden
gebouwd. Daarmee wordt in de bestemmingsplannen, en zo is dat in Opmeer ook
vormgegeven, vastgelegd wat er in ieder geval mogelijk is. Omdat niet alles vooraf kan
worden voorzien en sommige zaken om maatwerk vragen doen zich regelmatig kleinschalige
initiatieven voor die afwijken van de geldende bestemmingsplannen. Aanpassing van het
bestemmingsplan is niet altijd (direct) een oplossing voor dit soort initiatieven vanwege de
lange doorlooptijd van een bestemmingsplanwijziging en de daar aan verbonden kosten. Om
als gemeentebestuur snel te kunnen inspelen om dergelijke kleinere initiatieven (de
“kruimelgevallen”) is het nodig om ruimtelijk beleid vast te stellen dat inzichtelijk maakt hoe
met deze initiatieven in Opmeer zal worden omgegaan.
Besluit:
1. de beleidsregels van de Nota kruimelgevallenbeleid gemeente Opmeer 2019 vast te stellen.
2. Een publieksvriendelijk versie samen te stellen met de meest in het oogspringende nieuwe
regels en deze versie meezenden met deze nota naar de commissie Grondgebied Zaken.
Argumenten:
1.1 Artikel 4, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: het Bor) bevat een breed
scala aan mogelijkheden om met een omgevingsvergunning af te wijken van het
bestemmingplan. Om hier een goede invulling aan te geven veronderstelt dit instrument het
opstellen van gemeentelijk beleid dat aangeeft hoe deze afwijkmogelijkheden op lokaal niveau
worden benut.
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1.2 Er is een concept Beleidsnota kruimelgevallenbeleid Opmeer 2019 vastgesteld dat duidelijk
maakt hoe de mogelijkheden van het Bor in Opmeer met betrekking tot regelmatig
binnenkomende verzoeken of aanvragen kunnen worden ingezet. Dit draagt bij aan de
verbetering van de gemeentelijke dienstverlening door:
a) vooraf bieden van duidelijkheid aan initiatiefnemers en hun omgeving over de
afwijkmogelijkheden. Deze duidelijkheid is van belang bij de voorbereiding van initiatieven;
b) vereenvoudiging en versnelling van de gemeentelijke besluitvorming.
Volgnr: 003

Poststuk: 18.0015293

RO

Omschrijving: Bestemmingsplanprocedure Westfriesedijk 3/3a
Inhoud:
Namens de eigenaar van Westfriesedijk 3a is een voorontwerp-bestemmingsplan ontvangen
met het verzoek deze in procedure te brengen. Het plan is gebaseerd op de provinciale Ruimte
voor Ruimte regeling, waarbij de bouw van 1 burgerwoning aan de Westfriesedijk 3a wordt
beoogd ter compensatie van de nog te slopen voormalige agrarische bedrijfsbebouwing.
Tevens wordt de bestemming van een reeds bestaande bedrijfswoning op nr. 3 gewijzigd naar
die van een burgerwoning. De naar aanleiding van een daartoe strekkend principeverzoek
door het college en provincie gestelde ruimtelijke voorwaarden zijn in het voorontwerp
verwerkt. Voorgesteld wordt om naast de wettelijke overlegprocedure ex artikel 3.1.1 Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) gelijktijdig de inspraakprocedure te starten. Het voorontwerp wordt
voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte ter instemming.
Op grond van het gewijzigde Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een m.e.r.beoordelingsplichtig besluit. Uit de ten behoeve van de m.e.r-beoordeling opgestelde
aanmeldingsnotitie blijkt dat de realisatie van het bestemmingsplan geen ‘belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu’ met zich brengt. Er is dan ook geen reden tot het voeren van een
m.e.r.-procedure omdat een dergelijke procedure geen toegevoegde waarde heeft ten
opzichte van alle reeds uitgevoerde onderzoeken. Op de beoogde bestemmingsplanwijziging is
wettelijk kostenverhaal van toepassing. Tevens wordt voorgesteld de bijgevoegde
overeenkomst tot kostenverhaal met initiatiefnemer te sluiten.
Besluit:
1. voor het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Westfriesedijk 3(a), Aartswoud’ het wettelijke
verplichte vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro te starten alsmede de inspraakprocedure;
2. Dit voorontwerp voor te leggen aan de raadscommissie Ruimte ter instemming;
3. om af te zien van het opstellen van een planMER voor dit project;
4. Richting initiatiefnemer aan te geven met hem voor de dit voorontwerp opgenomen
ruimtelijke ontwikkeling een exploitatieovereenkomst te willen afsluiten welke regelt dat:
• initiatiefnemer de noodzakelijke randvoorwaarden voor een goede landschappelijke
inpassing (verwijdering van de aangegeven agrarische bouwwerken en beplanting) uitvoert;
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• de ontwikkeling plaatsvindt voor rekening en risico van initiatiefnemer en hij aan de
gemeente Opmeer de voor het voeren van de bestemmingsplanprocedure verschuldigde leges
voldoet;
• er op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd;
• eventuele planschadekosten voor deze ontwikkeling door initiatiefnemer aan de gemeente
worden vergoed een bijgaande overeenkomst tot kostenverhaal met initiatiefnemer te sluiten;
met dien verstande dat met de eigenaar van het perceel Westerdijk 3 (de voormalige
agrarische bedrijfswoning) een soortgelijke overeenkomst moet worden afgesloten waarin de
eigenaar verklaard mee te zullen werken aan de verwijdering van de agrarische bebouwing op
zijn terrein en eventuele planschadekosten als gevolg van de functiewijziging van deze
bedrijfswoning aan de gemeente vergoed.
Argumenten:
1.1

Het betreft uitvoering van een eerder genomen besluit.

2.1

Het plan is inhoudelijk gereed om in procedure te worden gebracht.

3.1

De MER-aanmeldnotitie concludeert dat een planMER niet noodzakelijk is

4.1

Er hoeft geen exploitatieplan door de raad te worden vastgesteld.

Volgnr: 004

Poststuk: 19.0000573

RB

Omschrijving: Voortgang 20 huurwoningen Heerenweide fase 1D
Inhoud:
De start van de acht beneden/bovenwoningen en twaalf jongerenappartementen heeft
vertraging opgelopen omdat aannemer Kuin een hogere offerte had ingediend dan het
beschikbare bouwkrediet.
Naast de bouwkundige kostenoverschrijding vielen met name de kosten voor de gasloze
installaties veel hoger uit dan vooraf was begroot. Het was niet mogelijk om door kleine
aanpassingen in het ontwerp binnen het beschikbaar gestelde bouwkrediet te blijven. Het
installatieconcept moest drastisch worden gewijzigd en dit onderzoek vergde extra tijd. Het is
gelukt om met een goed alternatief te komen en binnen het bouwkrediet te blijven. De
consequentie is dat een van de uitgangspunten in het Programma van Eisen net niet haalbaar
is. De woningen zijn net niet meer Nul op de Meter (NOM), maar energieneutraal. Het verschil
is dat bij een energieneutrale woning alle woning gebonden energie, zoals verwarming,
ventilatie en warm water gecompenseerd wordt en bij NOM woning wordt daarbij ook nog het
huishoudelijke elektra, zoals koken, verlichting volledig gecompenseerd door zonnepanelen.
Besluit:
1. Af te wijken van het Programma van Eisen door de woningen als Energieneutraal uit te
voeren in plaats van Nul-Op-de-Meter.
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Argumenten:
1.1 Het bouwkrediet wordt niet overschreden
1.2 Het is een goed alternatief
1.3 De zonnepanelen compenseren het grootste gedeelte van het jaarverbruik
1.4 De bouw kan snel starten
1.5 De woningen voldoen al aan de BENG-eisen
1.6 De woningen komen in aanmerking voor korting op de verhuurdersheffing
Volgnr: 005

Poststuk: 19.0000976

ZW

Omschrijving: Portefeuillehoudersoverleg Madivosa 7-2-2019
Inhoud:
Op 7 februari 2019 vergaderen de portefeuillehouders Madivosa. Tijdens dit overleg worden
onderwerpen met betrekking tot de genoemde beleidsvelden behandeld. Wij hebben kennis
genomen van de agenda en de bijbehorende adviezen. Het gezamenlijk overleg
Madivosa/VVRE zal deze keer geen doorgang vinden.
Besluit:
Met betrekking tot verslag vorige vergadering (agendapunt 2)
1. In te stemmen met vaststelling van het conceptverslag Madivosa overleg van 6 december
2018.
Met betrekking tot: Samenwerking huisartsen Westfriesland (agendapunt 3)
2. In te stemmen met het werkplan 2019.
3. In te stemmen met een regionale financiële bijdrage voor het jaar 2019 van € 64.116 en de
bijdrage voor Opmeer (€ 3.500,73) ten laste te leggen van het budget regionale
samenwerking 668011–438062 overige diensten.
4. Het huidige convenant voor 2 jaar te verlengen, tot 31-12-2020, met een tussentijdse
evaluatie eind 2019.
Met betrekking tot: Bovenregionale Specialistische Jeugdhulp (agendapunt 4)
5. In te stemmen met de bestuursopdracht Bovenregionale samenwerking NHN 2019-2022.
6. In te stemmen met de bovenregionale samenwerkingsstructuur.
7. In te stemmen met het door Opmeer beschikbaar stellen van een budget van € 2.882,- ten
laste van het budget voor regionale samenwerking 668011–438062 overige diensten.
Met betrekking tot: Regionale Rapportage Kwetsbare Inwoners (agendapunt 6)
8. Kennis te nemen van de rapportage en zich positief uit te spreken over het jaarwerkplan
2019.
Met betrekking tot: Regionaal Inkoopteam Westfriesland (agendapunt 8)
9. In te stemmen met de conceptprojectopdracht.
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Argumenten:
De besluitvorming is nodig voor de verdere afwikkeling van deze zaken in regionaal verband.
Volgnr: 006

Poststuk: 19.0001098

ZW

Omschrijving: Intentieverklaring verdeling kosten JeugdzorgPlus-locatie
Inhoud:
Op 5 december 2018 is Horizon Jeugdzorg en Onderwijs definitief gegund om JeugdzorgPlus in
de regio Noord-Holland-Noord te mogen leveren. Horizon heeft een eerste locatie heeft
gevonden in Bakkum, gemeente Castricum waar zij 4 februari van start kan gaan. In het
bestuurlijk overleg van 25 januari 2019 over de kosten die gepaard gaan met het hebben van
een JeugdzorgPlus locatie binnen de gemeente Castricum, hebben wethouders Jeugd met
elkaar de intentie uitgesproken de resterende kosten daar waar nodig (niet door rijk
gecompenseerd) gezamenlijk te dragen. De intentieverklaring bevat een aantal
uitgangspunten en financieringsafspraken voor de zeventien NHN gemeenten met gemeente
Castricum.
Besluit:
1. In te stemmen met de intentieverklaring verdeling kosten JeugdzorgPlus-locatie;
2. De eenmalige kosten van € 1.344 voor Opmeer (incidentele kosten voor de inrichting van
het onderwijs en huurkosten tot de rijksvergoeding ingeregeld is) te dekken uit het budget
voor JeugdzorgPlus Programma 6, kostenplaats 667001;
3. Wethouder Robert Tesselaar te mandateren om de intentieovereenkomst te ondertekenen.
Argumenten:
1. en 2. Aan JeugdzorgPlus is altijd onderwijs verbonden. De (leerplichtige) jongeren moeten
tijdens hun gedwongen verblijf ook onderwijs ontvangen. Het is redelijk om de opstartkosten
voor het realiseren van dit onderwijs, voor zover zij niet door de reguliere financiering worden
gedragen, als regio gezamenlijk op te brengen.
De kosten van voogdijkinderen komen voor rekening van de gemeente waar de instelling waar
zij verblijven is gevestigd. Die gemeente wordt daarvoor gecompenseerd maar niet voldoende.
Het is redelijk als de gemeente van oorsprong bijdraagt aan die kosten.
3. Het budget is toereikend.
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Volgnr: 007

Poststuk: 19.0001118

ZW

Omschrijving: Gunning sociaal medische advisering en regeling gehandicaptenparkeerkaart
(GPK), per 1 april 2019 t/m 1 april 2021 (2023).
Inhoud:
Sociaal medische advisering Wmo en Regeling gehandicaptenparkeerkaart (GPK) wordt
opnieuw aanbesteed. De huidige overeenkomst loopt tot en met maart 2019. De zeven
Westfriese gemeenten voeren deze aanbesteding gezamenlijk uit, waarbij de gemeente Hoorn
optreedt als aanbestedende dienst. De aanbesteding wordt op dit moment afgerond. Het
advies is om de opdracht opnieuw te gunnen aan Treve Advies. Per 1 april 2019 zal de nieuwe
overeenkomst met Treve advies ingaan.
Besluit:
1. De opdracht Sociaal medische advisering voor de Wmo 2015 en Regeling
Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) voor de periode van 1 april 2019 t/m 1 april 2021, met de
mogelijkheid tot verlenging tot 2023, te gunnen aan Treve Advies te Huis ter Heide.
2. De kosten te dekken uit de reguliere begroting voor kosten van sociaal medische advisering
(662210/435104).
Argumenten:
1. Treve deed de meest economische voordelige aanbieding.
Volgnr: 008

Poststuk: 19.0000977

ZW

Omschrijving: Beantwoording vragen Gemeentebelangen Opmeer over de
accommodatieregeling
Inhoud:
Op 11 januari 2019 zond de Gemeentebelangen fractie uw college een brief met daarin vragen
over de accommodatieregeling. In de bijlage treft u de vragen met beantwoording aan.
Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen die zijn ingediend door de
fractie van Gemeentebelangen overeenkomstig de opgestelde conceptbrief en deze als
afschrift aan de raad te verzenden.
Argumenten:
Met de brief worden de vragen die door de Gemeentebelangen fractie zijn gesteld beantwoord.
Hiermee wordt voldaan aan de bepalingen van het reglement van Orde van de Gemeenteraad.
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Volgnr: 009

Poststuk: 19.0000985

ZW

Omschrijving: Vaststelling algemene regels en specifieke beleidsregels algemene
subsidieverordening Opmeer 2019
Inhoud:
Op 13 december 2018 heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening 2019
vastgesteld. Op basis daarvan dient het college de algemene regels en specifieke
beleidsregels, ingaande per 1 januari 2019, opnieuw vast te stellen.
Besluit:
1. De Algemene regels Algemene subsidieverordening Opmeer 2019 vast te stellen;
2. De Specifieke beleidsregels Algemene subsidieverordening Opmeer 2019 vast te stellen.
Argumenten:
1.1 Dit is conform het beleid.
Volgnr: 010

Poststuk: 19.0001111

ZW

Omschrijving: Jaarverslag Leerplicht en RMC Westfriesland 2017-2018
Inhoud:
De gemeente Hoorn is door de Westfriese gemeenten gemandateerd voor werkzaamheden op
het gebied van leerplicht en RMC. Het jaarverslag is een verantwoording van de
leerplichtambtenaren aan het college betreffende schooljaar 2017–2018 conform artikel 25
van de Leerplichtwet en de wet Kwalificatieplicht. In het jaarverslag zijn alle activiteiten van
Leerplicht en RMC Westfriesland
(Regionaal Meld-en Coördinatie functie voortijdig schoolverlaten in Westfriesland) beschreven.
Het gezamenlijk doel van deze activiteiten is: verzuim verminderen, voortijdig schoolverlaten
terugdringen en zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie laten behalen om hen een kans
te bieden op de arbeidsmarkt.
Besluit:
1. Het jaarverslag Leerplicht & RMC Westfriesland 2017-2018 vast te stellen;
2. Het jaarverslag ter informatie naar de Raad te verzenden met bijgevoegde brief.
Argumenten:
1 /2 Het college en de raad worden op de hoogte gesteld van ontwikkelingen op het gebied
van leerplicht en RMC. Door het vaststellen van het jaarverslag wordt voldaan aan de
rapportageverplichting in artikel 25 van de Leerplichtwet (en de kwalificatieplicht).
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Volgnr: 011

Poststuk: 19.0000057

ZW

Omschrijving: Inzet Wijkverpleegkundige voor preventieve taken binnen het WIJkteam
OpMEER 2019
Inhoud:
Vanaf 2018 wordt niet-cliëntgebonden inzet van de wijkverpleegkundige (S1) niet meer
vergoed door zorgverzekeraars. In Opmeer hechten we er waarde aan om deze inzet wel te
behouden. Vanaf 2018 kopen we deze inzet zelfstandig in. In dit voorstel wordt een inzet van
gemiddeld 4 uur per week voorgesteld voor 2019. De kosten kunnen worden gedekt uit het
budget voor het Sociaal Domein.
Besluit:
1. Voor gemiddeld 4 uur per week inzet van een wijkverpleegkundige in te kopen voor
maximaal € 9.630 voor de uitvoering van preventieve taken binnen het WIJkteam OpMEER
voor 2019.
2. Het onder besluit 1. genoemde bedrag te financieren uit kostenplaats 668000 ‘Kosten
Wijkteam’.
Argumenten:
1.1 de wijkverpleegkundige kan de verbinding leggen tussen medische zorg en (preventieve)
sociale zorg en ondersteuning. Hij of zij komt achter voordeuren en heeft daardoor een
belangrijke signaleringsfunctie.
1.2 Hij of zij kan bewoners op de hoogte brengen van bestaand ondersteuningsaanbod en
meedenken over de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen. Zorgelijk niet-gebruik van
ondersteuningsaanbod kan door deze inzet worden teruggedrongen.
Volgnr: 012

Poststuk: 19.0000613

PZI

Omschrijving: Beoordeling provincie informatie- en archiefbeheer 2018
Inhoud:
In het kader van het interbestuurlijk toezicht vindt elk jaar een beoordeling plaats door de
provincie over het gevoerde informatie- en archiefbeheer bij de gemeente. De prestaties
worden beoordeeld als adequaat, redelijk adequaat of niet adequaat. Bij brief d.d. 13
november 2018 (bijlage 1) luidt het oordeel voor de gemeente Opmeer redelijk adequaat. De
beoordeling is gebaseerd op het toegezonden verslag van het inspectiegesprek, met
begeleidende brief van de archivaris d.d. 15 mei 2018 en het naar aanleiding hiervan
gevoerde verificatiegesprek met de provinciaal archiefinspecteur d.d. 3 oktober 2018.
Besluit:
1. kennis te nemen van de beoordeling van de provincie en het opnemen van de
aandachtspunten in het afdelingsplan Publiekszaken 2019;
2. de raad te informeren middels bijgevoegde informatienotitie.
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Argumenten:
1.1 in het kader van interbestuurlijk toezicht wordt het college als zorgdrager voor het
informatie- en archiefbeheer beoordeeld door de provincie;
2.1 in het kader van horizontale verantwoording dient de raad door het college te worden
geïnformeerd.
Volgnr: 013

Poststuk: 19.0000828

RO

Omschrijving: Zienswijze op ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad Airport
Inhoud:
Tussen 11 januari en 21 februari 2019 kunnen we reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging
van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage
(MER) die ter inzage liggen.
Met het ontwerpbesluit wordt het Luchthavenbesluit uit 2015 op een aantal onderdelen
gewijzigd.
De voorgenomen wijzigingen van het Luchtvaartbesluit belangen hebben geen negatieve
gevolgen voor Opmeer en de regio Westfriesland. Wel blijft er onzekerheid over de gevolgen
van de voorgenomen groei van de luchtvaart. Het is zinvol om met de zienswijze in te blijven
zetten op een zorgvuldige integrale afweging van belangen die de samenleving raken.
Besluit:
1. In te stemmen met de regionale ontwerpzienswijze
2. Het standpunt in te brengen in het portefeuillehoudersoverleg VVRE
3. De zienswijze ter kennis te brengen van de gemeenteraad
Argumenten:
1.1 Het Luchtvaartbesluit geeft ook na de beoogde wijzigingen geen zekerheid over het soort
vliegverkeer vanaf Lelystad Airport en het maximale aantal vliegbewegingen over
Westfriesland (voor- en na de herindeling van de luchtvaart).
1.2 De samenleving heeft behoefte aan een wettelijke begrenzing van de groei van de
luchtvaart,
waarin de belangen van de economie en leefbaarheid/gezondheid en duurzaamheid zijn
afgewogen.
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Volgnr: 014

Poststuk: 19.0001061

RB

Omschrijving: Portefeuillehoudersoverleg VVRE
Inhoud:
Op 7 februari 2019 vergaderen de portefeuillehouders Verkeer & vervoer, Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE). Tijdens dit overleg worden diverse onderwerpen
met betrekking tot de genoemde beleidsvelden behandeld.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda van het portefeuillehouderoverleg VVRE op 7 februari
2019.
2. Agendapunt 3, verslag vorige vergadering: in te stemmen met het vaststellen van het
verslag
3. Agendapunt 4, Uitvoeringsprogramma Ambitiedocument HbA : Kennis te nemen van de
toelichting van de kwartiermaker.
4. Agendapunt 5, Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN: kennis te nemen van de agenda van
het BAO en informatieuitwisseling en afstemming over de inbreng tijdens het BAO vanuit
Westfriesland
5. Agendapunt 6, Werklocaties in Westfriesland:
1. Het onderzoek van Bureau Buiten ter kennisname aan te nemen
2. De adviezen die Bureau Buiten koppelt aan het onderzoek te onderschrijven, te weten:
a. De afspraken in het convenant bedrijventerreinen actueel te houden
b. De monitoring van de uitgifte van bedrijventerreinen te continueren
c. Indien de monitor daar aanleiding toe geeft het regionale gesprek over ontwikkelen van
plancapaciteit aan te gaan.
d. De kwalitatieve ontwikkelingen op bedrijventerreinen goed te monitoren
6. Agendapunt 7, Energiemixverkenningen Westfriesland:
1. Kennis te nemen van de presentatie
2. Gezamenlijke verkenning van de opgave te doen
7. Agendapunt 8, Mededelingen: kennis te nemen van de mededelingen
Argumenten:
1. In het advies worden de diverse onderwerpen kort behandeld en wordt het gegeven advies
over het in te nemen standpunt voor de gemeente Opmeer nader onderbouwd.
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Volgnr: 015

Poststuk: 19.0001133

ZW

Omschrijving: Eigendom brug Veenhuizen
Inhoud:
Drie gemeenten (Heerhugowaard, Opmeer, Koggenland), de Provincie, het
Hoogheemraadschap en het Recreatieschap Westfriesland werken samen aan de opwaardering
van de vaarroute Rustenburg-Verlaat. De route is onderdeel van het sloepennetwerk Kop van
Noord-Holland en opgenomen in de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN). De brug
bij Veenhuizen vormt in deze route nog een knelpunt omdat de doorvaarthoogte te laag is.
De brug is eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en ligt
op de grens van de gemeenten Heerhugowaard en Opmeer. In de plannen voor het
opwaarderen van de vaarroute wordt voorgesteld om de brug te slopen en te vervangen door
een hogere fiets-loopbrug. Het HHNK stelt als voorwaarde dat het eigendom van de brug
wordt overgedragen aan de gemeente voordat het proces van sloop en vervanging wordt
gestart. Eventuele bezwaarprocedures (sloop, verkeer) kunnen dan worden gevoerd door de
meer direct belanghebbende, de gemeente Opmeer.
In dit voorstel wordt u gevraagd een intentiebesluit te nemen over het eigendom van de brug
zodat de voorbereiding van de daadwerkelijke overdracht kan worden gestart. Een definitief
besluit over de overname zal worden voorgelegd op het moment dat de precieze
overdrachtsvoorwaarden en consequenties van overname bekend zijn.
Besluit:
De intentie uit te spreken de brug bij Veenhuizen in eigendom te nemen en de benodigde
voorbereidingen daartoe te laten treffen.
Argumenten:
Van de drie voor eigendom in aanmerking komende partijen (HHNK en de gemeenten
Heerhugowaard en Opmeer) heeft Opmeer het meest belang bij de vaarroute SpanbroekVerlaat, de route waarin de brug van Veenhuizen ligt. Via deze route kunnen Alkmaar en de
Kop van Noord-Holland goed worden bereikt en vice versa de voorgenomen passantenplaatsen
in Spanbroek. De overname op zichzelf brengt geen kosten met zich mee (buiten ambtelijke
inzet). De sloop en vervanging van de brug wel, maar daarin is voorzien door bijdragen van
het Recreatieschap, de provincie, de gemeente Heerhugowaard en Schuttevaer en heeft dus
geen financiële consequenties voor de gemeente Opmeer.
Naar verwachting zullen de te verwachten bezwaren bij sloop en vervanging van de brug
meevallen omdat het aantal omwonenden gering is en autoverkeer een andere brug heel
dichtbij kan gebruiken. Eerdere berichtgeving over eventuele sloop en vervanging van de brug
heeft niet tot negatieve reacties geleid.
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