Besluitenlijst
voorbereidende vergadering

Vergadering gehouden op:
Tijd:
Locatie:

28 februari 2019
19.30 uur
raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

Aanwezigen vergadering:

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

Raadsleden:

Duoraadsleden:

Collegeleden:

J.E. van Altena (CDA)
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)
mw. drs. T. Willig-Tol (GroenLinks)
drs. J.J. Wortel (GroenLinks)
E. Bakker (GroenLinks)
E. Borghardt (WaterlandNatuurlijk)
ing. A.M.H. Kniesmeijer (D66)
I.C.A. Kielenstijn (CDA)
mw. drs. P.S. van Lint (PvdA)
ing. N. Oussoren MCM (CDA)
A. Schomakers (WaterlandNatuurlijk)
J. Stolk (PvdA)
C. de Wilde (WaterlandNatuurlijk)
mw. J.G. Wijman (GroenLinks)
R.D.F. Wolters Bsc MMO (VVD)
mw. L.M.B.C. Kroon, burgemeester
J. Kaars, wethouder
drs. A.A. van Nieuwkerk, wethouder
mw. drs. A.M.H. van de Weijenberg, wethouder

Voorzitter: De Jong.
De voorzitter opent om 19.30 uur de voorbereidende vergadering. Voorafgaande aan de vaststelling van
de agenda wordt ruimte gegeven voor actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in
gemeenschappelijke regelingen.
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0a.

Actieve informatie van het college over de reacties van de regiogemeenten in het kader van
de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland
Tijdstip:
19.31 uur.
Sprekers:
Van Nieuwkerk.
Toezeggingen:
Toegezegd wordt dat het college de bestuurlijke reacties van de regiogemeenten
in het kader van de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland op 1
maart 2019 ter kennis zal brengen van de raad.

0b.

Actieve informatie van regioraadslid Wortel over de aanbesteding van de nieuwe openbaarvervoerconcessie Zaanstreek-Waterland
Tijdstip:
19.32 uur.
Sprekers:
Wortel.

1.

Vaststelling van de agenda
Tijdstip:
19.33 uur.
Besluit:
Agenda 300-620 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Behandeling van het voorstel tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan verbrede
reikwijdte ‘Omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019’ (105-278)
Tijdstip:
19.33 uur, schorsing 20.43 uur en heropening 21.06 uur.
Insprekers:
N. Beers.
Sprekers:
Van Berkum, Boogaard, Borghardt-de Kat, Hoekstra, Janssen van Raaij, Kniesmeijer, Koerse, Scheepstra en J. Kaars.
Toezeggingen:
- Toegezegd wordt dat het college de raad zal informeren op het moment dat
in de Eerste Kamer besluitvorming heeft plaatsgevonden over de voor het
‘Omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019’ vereiste aanpassing van de
Crisis- en herstelwet.
- Toegezegd wordt dat in het ‘Omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet
2019’ niet meer de term ‘beleidslijnen’ zal worden gebruikt, maar dat eenduidig zal worden gesproken over ‘beleidsregels’.
- Toegezegd wordt dat het college de raad zal informeren of het wenselijk is
om in het ‘Omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019’ bestaande beleidsregels minder gedetailleerd in de planregels op te nemen en in plaats
daarvan meer te verwijzen naar deze beleidsregels.
- Toegezegd wordt dat het college de raad vóór 7 maart 2019 zal informeren
of het wenselijk is om in de planregels van het ‘Omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019’ te bepalen dat de bevoegdheid tot het vaststelen van
de beleidsregels met betrekking tot duurzaamheid komt te liggen bij de raad
in plaats van bij het college.
- Toegezegd wordt dat het college de raad schriftelijk zal laten weten of het
wenselijk is om in artikel 19 van de planregels van het ‘Omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019’, met name ten aanzien van de onderdelen e, f,
m en n, te verwijzen naar andere gemeentelijke regelgeving zoals de Algemene Plaatselijke Verordening in plaats van deze verboden zelfstandig te omschrijven in de planregels van genoemd omgevingsplan.
- Toegezegd wordt dat het college de tussen de gemeente en de ontwikkelaars
te sluiten overeenkomst ten aanzien van de ontwikkeling van het Galgeriet,
waarin onder meer de financiële afspraken zullen worden opgenomen, in
concept aan de raad zal doen toekomen, vóórdat het omgevingsplan definitief zal worden vastgesteld.
- Toegezegd wordt dat het college de raad zal informeren over de vraag of geleidelichten in de haven van Monnickendam vanuit de vaargeul zichtbaar blijven na realisatie van de plannen op het Galgeriet.
- Toegezegd wordt dat een verbod voor riviercruiseschepen zal worden opgenomen in de privaatrechtelijk te sluiten overeenkomst met de jachthaven,
welke overeenkomst in concept aan de raad zal worden voorgelegd.
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Besluit:

Voorstel 105-278 is in voorbereidende zin voldoende behandeld en wordt
doorgeleid naar de raadsvergadering van 7 maart 2019.

De voorzitter sluit om 21.45 uur de voorbereidende vergadering.
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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