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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
In te stemmen met bijgevoegd verkeersbesluit inhoudende het aanwijzen van twee
parkeervakken gelegen ter hoogte van het perceel Groenveld 14 te Middenbeemster als
parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische motorvoertuigen met gebruik van een te
plaatsen laadpaal.
1. In te stemmen met het Afvalwaterakkoord gemeente Beemster –
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2017;
2. In te stemmen met de Aansluitovereenkomst tussen de gemeente Beemster en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2017;
3. De portefeuillehouder openbare ruimte te mandateren om beide overeenkomsten te
ondertekenen.
Bijgevoegd raadsvoorstel en ontwerpraadsbesluit aan de raad ter vaststelling van het
bestemmingsplan “Parapluplan Parkeernormen Beemster 2018” (ID-code:
NL.IMRO.0370.BPPARKEREN-va01) voor te leggen.
1. Kennis te nemen van het concept RRP 2019-2020 dat separaat aan de gemeenteraad
wordt voorgelegd om via een zienswijze eventuele nadere wensen kenbaar te maken.
2. De gemeenteraad te adviseren om in hun zienswijze op te nemen dat het risico
rondom aardbeving meer aandacht behoeft dan momenteel beschreven staat.
1. In te stemmen met de Nota bodembeheer regio Waterland 2018-2028 en de
Bodemkwaliteitskaart regio Waterland;
2. De Nota bodembeheer regio Waterland 2018-2028 en de Bodemkwaliteitskaart regio
Waterland aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden.
1. In te stemmen bijgevoegde Nota van Uitgangspunten waarin de inhoudelijke kaders
zijn bepaald om te komen tot een Dorpsontwikkelingsvisie voor Middenbeemster;
2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarin u de raad voorstelt de Nota van
Uitgangspunten vast te stellen.
De regiovisie en aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2019 - 2022 vast te
stellen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele informatie kan men zich
wenden tot het gemeentehuis.

