Besluitenlijst
openbare raadsvergadering

Vergadering gehouden op:
Tijd:
Locatie:

31 januari 2019
19.30 uur
raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

Aanwezigen raadsvergadering:

drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier

Raadsleden:

J.E. van Altena (CDA)
mw. drs. G.J.M. Bekhuis (D66)
H. van Berkum (PvdA)
mw. S.M. Boogaard (CDA)
mw. D. Borghardt-de Kat (WaterlandNatuurlijk)
A. Enderink (CDA)
mw. Y. Gras-Hogerwerf (WaterlandNatuurlijk)
mr. drs. Tj. Hoekstra (VVD)
mw. drs. A.B. Janssen van Raaij (PvdA)
H.U. de Jong (VVD)
V. Koerse BEd (GroenLinks)
dr. G. Meij (D66)
J.J. Oranje (VVD)
H.C. Scheepstra (WaterlandNatuurlijk)
ing. S.G. Verbeek (CDA)

Wethouders:

B.J. ten Have
J. Kaars
drs. A.A. van Nieuwkerk
mw. drs. A.M.H. van de Weijenberg

Afwezig:

mw. L.M.B.C. Kroon, burgemeester
mw. drs. T. Willig-Tol (GroenLinks)
drs. J.J. Wortel (GroenLinks)

Voorzitter: Gras-Hogerwerf.
De voorzitter opent om 22.34 uur de raadsvergadering.
1.

Mededelingen van de voorzitter
Van burgemeester Kroon en de raadsleden Willig-Tol en Wortel is bericht van verhindering ontvangen.

2.

Vaststelling van de agenda
Tijdstip:
22.35 uur.
Sprekers:
Koerse.
Moties:
Motie 166-398 van GroenLinks inzake het overstappen naar een andere huisbankier.
Besluit:
Agenda 300-616 wordt gewijzigd vastgesteld, in die zin dat:
- agendapunt 12 ‘Besluitvorming over de ingediende motie(s) naar aanleiding
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van het debat over de aanpak van kortstondig verhuur van woningen via
platforms zoals Airbnb’ (183-41) komt te vervallen nu er ten aanzien hiervan
geen moties zijn ingediend;
- agendapunt 13 ‘Besluitvorming over de ingediende motie(s) naar aanleiding
van het debat over de door het college voorgestane werkwijze om bepaalde
bestemmingsplannen voortaan te laten opstellen door de initiatiefnemers
zelf’ (178-76) komt te vervallen nu het debat in de voorbereidende vergadering nog niet heeft plaatsgevonden;
- agendapunt 14 ‘Besluitvorming over het voorstel tot benoeming van I. Kielenstijn als duoraadslid van de gemeente Waterland’ (165-238).
Op verzoek van GroenLinks wordt besloten motie 166-398 door te geleiden
naar een voorbereidende vergadering.
14.

Besluitvorming over het voorstel tot benoeming van I. Kielenstijn als duoraadslid van de
gemeente Waterland (165-238)
Tijdstip:
22.37 uur.
Besluit:
Voorstel 165-239 wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter schorst om 22.37 uur de raadsvergadering en heropent deze om 22.41 uur.
3a.

Vragenuur: vragen van WaterlandNatuurlijk over (uitstel van de) uitplaatsing van de milieustraat naar Purmerend
Tijdstip:
22.41 uur.
Sprekers:
Borghardt-de Kat.

3b.

Vragenuur: vragen van WaterlandNatuurlijk over de stand van zaken inzake de verplaatsing van een loods in Katwoude in verband met de aanleg van een fietspad langs de N247
Tijdstip:
22.41 uur.
Sprekers:
Borghardt-de Kat en Van de Weijenberg.

4a.

Actieve informatie van het college over de aanbesteding van de nieuwe openbaarvervoerconcessie Zaanstreek-Waterland
Tijdstip:
22.43 uur.
Sprekers:
Van de Weijenberg.

4b.

Actieve informatie van volgers van diverse regelingen over de klankbordgroep van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Tijdstip:
22.45 uur.
Sprekers:
Koerse.

5.

Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken van de weken 50 tot en met 52
van 2018 en de weken 2 tot en met 4 van 2019 (99)
Tijdstip:
22.45 uur.
Besluit:
De ingekomen stukken worden afgedaan conform voorstellen 99-1097, 991098, 99-1099, 99-1100, 99-1101 en 99-1102.

6.

Instemming met de status van de afhandeling van moties, toezeggingen en schriftelijke
vragen c.a. (lijst d.d. 31 januari 2019) (98-42)
Tijdstip:
22.46 uur.
Sprekers:
Borghardt-de Kat.
Besluit:
Overeenkomstig lijst 98-42 wordt ingestemd met de status van de afhandeling
van moties, toezeggingen en schriftelijke vragen c.a.

7.

Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen: Provinciaal Inpassingsplan N247
Tijdstip:
22.47 uur.
Insprekers:
N. Beers.
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8.

Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 december 2018 (300-612)
Tijdstip:
22.51 uur.
Besluit:
Besluitenlijst 300-612 wordt ongewijzigd vastgesteld.

9.

Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van het stedenbouwkundig programma
van eisen (SPvE) Galgeriet, zoals dit gewijzigd wordt door de overleg- en inspraaknota
(105-254)
Tijdstip:
22.52 uur.
Sprekers:
Boogaard, Borghardt-de Kat, Hoekstra, Janssen van Raaij, Koerse en Scheepstra.
Moties:
Motie 105-274 wordt ingetrokken.
Besluit:
- Voorstel 105-255, zoals dit is komen te luiden bij conceptbesluit 105-266,
wordt aangenomen met 9 stemmen voor (CDA, GroenLinks, PvdA en D66)
en 6 stemmen tegen (VVD en WaterlandNatuurlijk).
- Motie 105-276 maakt, gelet op de toezegging van het college, geen deel meer
uit van de beraadslaging.
- Motie 105-268 wordt aangenomen met 9 stemmen voor (CDA, GroenLinks,
PvdA en D66) en 6 stemmen tegen (VVD en WaterlandNatuurlijk).
- Motie 105-271 wordt aangehouden.
- Motie 105-272 wordt aangehouden.
- Motie 105-273 wordt verworpen met 3 stemmen voor (WaterlandNatuurlijk)
en 12 stemmen tegen (CDA, VVD, GroenLinks, PvdA en D66).

10.

Besluitvorming over de motie(s) van de PvdA en WaterlandNatuurlijk inzake het beleid
voor het plaatsen van antenne-installaties (365-4)
Tijdstip:
23.02 uur.
Sprekers:
Van Altena, Bekhuis, Van Berkum, Hoekstra, Janssen van Raaij, Koerse,
Scheepstra, Verbeek en Van de Weijenberg.
Moties:
- Motie 365-9 van WaterlandNatuurlijk, ter vervanging van motie 365-4, om
voorstellen voor het plaatsen van een antennemast van meer dan 25 meter in
Ilpendam af te wijzen.
- Motie 365-10 van WaterlandNatuurlijk en PvdA, ter vervanging van motie
365-4, om uiterlijk 1 augustus 2019 een geactualiseerd antennebeleid aan de
raad aan te bieden.
Toezeggingen:
- Toegezegd wordt dat het college in het met de Dorpsraad Ilpendam en Novec te voeren overleg inzake een te plaatsen telecommunicatiemast in Ilpendam als uitgangspunt zal nemen een mast van 25 meter met daarbij een optimaal bereik voor mobiele telefonie.
- Toegezegd wordt dat het college nogmaals juridisch zal onderzoeken in hoeverre een in te dienen aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van
een telecommunicatiemast van 40 meter tussen de sportvelden in Ilpendam
geweigerd kan worden, en dat de uitkomsten van dat onderzoek ter kennis
zullen worden gebracht van de raad.
Besluit:
- Motie 365-9 wordt aangenomen met 12 stemmen voor (CDA, VVD, WaterlandNatuurlijk en PvdA) en 3 stemmen tegen (GroenLinks en D66).
- Motie 365-10 wordt met algemene stemmen aangenomen.

11.

Besluitvorming over de ingediende motie(s) naar aanleiding van het debat over het initiatief om de bebouwdekomgrens op de N518 te verplaatsen van de locatie ter hoogte van het
Mirror Paviljoen naar de aansluiting van de Buitengouw (Poeldijkje) (159-434 en 159-445)
Tijdstip:
23.26 uur.
Sprekers:
Enderink, Koerse, Meij en Scheepstra.
Moties:
Motie 159-457 van WaterlandNatuurlijk om de bebouwdekomgrens op de
N518 te verplaatsen.
Besluit:
Motie 159-457 wordt verworpen met 3 stemmen voor (WaterlandNatuurlijk)
en 12 stemmen tegen (CDA, VVD, GroenLinks, PvdA en D66).
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Ter tafel komt de staande de vergadering ingediende motie 159-460 van WaterlandNatuurlijk om het college op te roepen een bemiddelende rol op zich te nemen in het overleg tussen ‘Irene Hoeve’ en de provincie inzake de verplaatsing van een loods in Katwoude in verband met de aanleg van een fietspad langs
de N247. Na een kort ordedebat wordt besloten deze motie aan te houden tot de volgende vergadering.
De voorzitter sluit om 23.29 uur de raadsvergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland,
gehouden op

drs. E.G.H. Dijk MPM
griffier
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mw. L.M.B.C. Kroon
voorzitter
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