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D
Akkoordlijst (parafenbesluiten)
datum besluit Onderwerp
9 juli 2010
10.34301
Beantwoording artikel 43 vragen van D’66 en VVD inzake afwijzing verzoek om vergunning
voor een groot scherm in verband met het WK Voetbal.
Kern van de zaak
VVH
Door D’66 en VVD zijn artikel 43 vragen gesteld inzake afwijzing verzoek om vergunning
voor een groot scherm in verband met het WK Voetbal. Aanleiding is het feit dat het
Nederlands elftal geschiedenis heeft geschreven door na 32 jaar de finale van het WK
Voetbal te halen.
Geadviseerde beslissing
brief
Akkoord te gaan met de beantwoording van de artikel 43 vragen.
Onderwerp
Verplaatsen ontsluiting begraafplaats Berkhouterweg
Kern van de zaak
STO
Op 16 februari 2010 bent u akkoord gegaan met het startdocument "verplaatsing
ontsluiting begraafplaats Berkhouterweg" en heeft u het uitvoeringsbudget van € 53.000,00
beschikbaar gesteld. Inmiddels is bekend dat de Provincie ons voor dit project een subsidie
van maximaal (50% van €44.808,00) € 22.404,00 heeft verleend. Naast het verplaatsen
van de ontsluiting zullen er meerdere werkzaamheden op en rond de begraafplaats aan de
Berkhouterweg plaatsvinden, namelijk het oplossen van de te hoge grondwaterstand,
onderhoud aan de asfaltpaden en opknappen van de groenstructuur. In tegenstelling tot wat
eerder voorgesteld is, nl. na het aanbrengen van de nieuwe ontsluiting de oude onmiddellijk
weghalen, laten we de oude ontsluiting liggen tot deze werkzaamheden afgerond zijn. De
bezoekers van de begraafplaats en het crematorium ondervinden dan zo min mogelijk hinder
van de werkzaamheden en het zware materieel voor de werkzaamheden zou de nieuwe
ontsluiting stuk kunnen rijden. De oude ontsluiting blijft 3 maanden langer liggen, hieraan
zijn extra kosten verbonden. Na overleg met de beheerder van de begraafplaats en het
crematorium is gebleken dat het noodzakelijk is om bij de nieuwe ontsluiting een afsluitbare
poort te hebben, enerzijds ter voorkoming van ongewenst parkeren door bezoekers van
omliggende bedrijven en anderzijds is het bij bepaalde werkzaamheden, zoals opgravingen,
prettig als er geen mensen de begraafplaats op kunnen.
Het college besluit
collegebesluit Akkoord te gaan met de extra kosten van € 7.000 voor het langer laten liggen van de oude
brief
ontsluiting;
Akkoord te gaan met de extra kosten voor het verwijderen van de oude, en het aanbrengen
van een nieuwe poort van € 10.000;
Voor deze kosten extra uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen van € 17.000 en deze
lasten te dekken uit de subsidie van de provincie van € 22.404 de lagere kapitaallasten van
het overschot van € 5.404 (€ 17.000 -/- 22.404), zijnde € 459, terug te laten vloeien in het
begrotingsresultaat vanaf 2011;
De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen;
10.30968
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10.33122
Intrekken besluit van 26 januari 2010 kenmerk 09.60729 aangaande vaststelling van
locaties waar het parkeren van grote voertuigen wordt toegestaan en aanwijzen locaties
waar het parkeren van grote voertuigen wordt toegestaan.
Kern van de zaak
STO
Op 26 januari 2010 heeft u het besluit genomen tot het vaststellen van locaties waar het
parkeren van grote voertuigen wordt toegestaan. Daarbij is verzuimd om een tijdsbepaling in
dit besluit te vermelden. Tevens is het parkeerterrein Transferium niet in de lijst opgenomen
terwijl er op dit parkeerterrein wel parkeerplaatsen voor grote voertuigen aanwezig zijn. Bij
enkele locaties is ter verduidelijking een aanvulling noodzakelijk.
Het college besluit
collegebesluit I. intrekken van het besluit “tot het vaststellen van locaties waar het parkeren van grote
voertuigen wordt toegestaan” (26 januari 2010 kenmerk 09.60729);
II. aanwijzen van de volgende locaties waar het parkeren van grote voertuigen wordt
toegestaan:
1. parkeerterrein Pelmolenpad, op plaatsen waar dit is aangegeven;
2. parkeerterrein Transferium, op plaatsen waar dit is aangegeven;
3. parkeerterrein Nieuwe Wal, op plaatsen waar dit is aangegeven;
4. parkeerterrein Pastoor Nuijenstraat op de kruising met Groenewoud;
5. parkeerterrein Kievit, direct ten noorden van het spoor;
6. bedrijventerrein Hoorn ’80;
7. bedrijventerrein Westfrisia;
8. bedrijventerrein De Oude Veiling.
III. de onder punt II bedoelde aanwijzing geldt van vrijdag 18:00 uur tot maandag 06:00 uur
en overigens van maandag tot en met donderdag van 18:00 uur tot 06:00 uur de volgende
ochtend.
IV. dit besluit treedt inwerking met ingang van de eerste dag volgende op die waarop is
afgekondigd.
Onderwerp
10.23201
Provincialeweg, instellen inhaalverbod
Kern van de zaak
STO
De Provincialeweg, wegvak tussen de Willemsweg en de Kernweg, wordt opnieuw
geasfalteerd. De (gehele) Provincialeweg is in de huidige situatie een weg buiten de
bebouwde kom en het te asfalteren wegvak is voorzien van een enkele onderbroken
asstreep. In het Masterplan Hoofdinfrastructuur is de Provincialeweg gecategoriseerd als
Gebiedsonsluitingsweg A. Tevens is besloten de weg binnen de bebouwde kom te brengen
en daarmee ook een maximumsnelheid van 70km/uur in te stellen, hierover ontvangt u op
een later moment separaat advies. Voorgesteld wordt om nu reeds voor het nieuw te
asfalteren wegvak van de Provincialeweg te voldoen aan de richtlijn voor de wegmarkering,
zoals deze in de “Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen” (CROWpublicatie 207) opgenomen is voor een “Gebiedsontsluitingsweg 70km/h”. Dit betekent
onder andere dat een dubbele doorgetrokken asstreep aangebracht wordt. Als gevolg
daarvan mag niet ingehaald worden en daarom is een verkeersbesluit nodig. Deze
aanpassing is besproken met de HOC, zij kunnen zich vinden in dit voorstel.
Het college besluit
collegebesluit Een verbod in stellen voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen op het wegvak
van de Provincialeweg gelegen tussen de aansluiting met de Willemsweg en de Kernweg.
Onderwerp
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10.33767
WEL

brief

Artikel 43 vragen ouderenhuisvesting
Kern van de zaak
Op 25 juni 2010 heeft de Hoornse Senioren Partij (HSP) ex. art. 43 vragen gesteld over
huisvesting ouderen. Hierbij de beantwoording van de vragen.
Het college besluit
In te stemmen met de beantwoording van de art. 43 vragen over ouderenhuisvesting.
De brief als reactie op de door de HSP gestelde vragen te verzenden.

Onderwerp
Intrekking “Procedureregeling planschadevergoeding 2005”
Kern van de zaak
STO
In 2007 is de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) voor wat betreft
planschadevergoeding gewijzigd. Onderdeel van deze wijziging was o.a. het opnemen van
een verjaringstermijn voor het indienen van verzoeken om planschadevergoeding. Verzoeken
moeten worden ingediend binnen vijf jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de
schadeveroorzakende maatregel (bijv. een bestemmingsplan) onherroepelijk is geworden.
Op 2 september 2008 heeft de gemeenteraad, in verband met de inwerkingtreding van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de
“Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Hoorn”
vastgesteld. Op dat moment kon de oude “Procedureregeling planschadevergoeding 2005”
nog niet worden ingetrokken omdat die nog van toepassing was op overgangssituaties. Na
1 september 2010 is het nieuwe recht, zoals opgenomen in de Wro en Bro en reeds vertaald
in de procedureverordening uit 2008, van toepassing op alle verzoeken die vanaf die datum
binnenkomen. De door het college op 16 augustus 2005 vastgestelde procedureregeling kan
derhalve op 1 september 2010 komen te vervallen en per die datum worden ingetrokken.
Het college besluit
collegebesluit De “Procedureregeling planschadevergoeding 2005” per 1 september 2010 in te trekken.
10.32407

10.33869
WEL

brief

10.33057
VVH

Gemeente Hoorn

Onderwerp
GGD informeren over standpunt raad begroting 2011
Kern van de zaak
Op 12 april 2010 ontvingen wij de programmabegroting 2011. In de AB-vergadering van de
GGD van 28 juni j.l. heeft de gemeente Hoorn een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de
Programmabegroting omdat deze nog niet in de gemeenteraad was besproken. In de
vergadering van het AB is afgesproken dat de gemeente Hoorn de GGD op de hoogte zou
stellen van de zienswijze van de raad. De raad heeft op 5 juli 2010 de begroting besproken.
Voorgesteld wordt om de GGD per brief te informeren.
Het college besluit
In te stemmen met het informeren van de GGD over het standpunt van de raad ten aanzien
van de begroting 2011;
De brief aan de GGD over de begroting 2011 te verzenden.
Onderwerp
Opleggen last onder dwangsom
Kern van de zaak
Geconstateerd is dat aan de gevel op het perceel Achterstraat 55 reclame-uitingen zijn
aangebracht zonder de daartoe vereiste vergunning. Op grond van artikel 4:15 van de
Algemene Plaatselijke Verordening is voor het aanbrengen van dergelijke reclame-uitingen
een reclamevergunning vereist. Een dergelijke vergunning is niet aangevraagd noch verleend.
De reclame-uitingen voldoen niet aan de wettelijke eisen die daarvoor zijn gesteld. De
reclame-uitingen zijn voorgelegd aan de Welstandscommissie. De uitingen voldoen niet aan
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10.32972
VVH

brief

de criteria van de welstandsnota en niet aan redelijke eisen van welstand.
De eigenaar van het perceel Achterstraat 55 is in de gelegenheid gesteld bovengenoemde
reclame-uitingen aan te passen. Hiervan heeft hij geen gebruik gemaakt.
Het college besluit
Aan de eigenaar van het adres Achterstraat 55 de last op te leggen de reclame-uitingen te
verwijderen en verwijderd te houden op straffe van een dwangsom.
Onderwerp
Weigering uitritvergunning
Kern van de zaak
Op 22 juni 2010 is er een uitritvergunning aangevraagd voor het perceel Renoirhof 44 te
Hoorn voor het aanbrengen van een uitrit in verband met het gebruiken van de voortuin als
parkeerplaats. Dit gaat echter ten koste van de verkeersveiligheid. De minimale ruimte voor
het parkeren van een auto moet 5,5 meter diep bij 2,5 meter breed zijn. De ruimte op eigen
terrein is ca. 5 meter diep en daardoor te kort om een parkeerplaats te realiseren. Wanneer
men in de voortuin gaat parkeren staat de auto voor een deel op het voetpad geparkeerd,
waardoor er een onveilige situatie ontstaat. Tevens is het zo dat bij het verlenen van de
uitritvergunning er 2 openbare parkeerplaatsen verloren gaan. De parkeerdruk ter plaatse is
hoog en zal toenemen door het verlenen van deze vergunning.
Het college besluit
De aanvrager schriftelijk te informeren over het voornemen om de aanvraag te weigeren en
hem de mogelijkheid geven om zienswijze in te dienen.

Onderwerp
Regionaal project implementatie lokaal bodembeleid - opstellen nieuwe bodemkwaliteitskaart
Kern van de zaak
MDWF
Voor de implementatie van het Besluit Bodemkwaliteit werken alle gemeenten van de
Milieudienst mee aan het project Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB) van VROM. Het ILB
omvat 4 fasen. In fase 1 en 2 is een startnotitie en een bodemfunctieklassenkaart (Bfkk)
opgesteld. In fase 3 en 4 wordt een nieuwe regionale bodemkwaliteitskaart (BKK) opgesteld
en wordt gebiedsspecifiek beleid vastgelegd. De bodemkwaliteitskaart moet voor januari
2011 gereed zijn.
Voor het project ILB geldt de regel dat slechts een deel van de kosten uit ISV-budget kan
worden gefinancierd. Voor de gemeente Hoorn is € 7.200,- ISV2-budget gereserveerd. Voor
de dekking van de overige kosten moet de gemeente eigen middelen inzetten. Op basis van
kostenramingen blijkt dat vanuit de gemeente Hoorn een aanvullend budget van € 3.000,nodig is om alle fasen van het project ILB volledig te kunnen uitvoeren.
Voorgesteld wordt het resterende bedrag te dekken uit de post Incidenteel Onvoorzien. Er
wordt voldaan aan 2 van de 3 O’s, namelijk onontkoombaar en onuitstelbaar. Als er
onvoldoende budget beschikbaar is, kunnen er witte vlekken in de bodemkwaliteitskaart
ontstaan waardoor grondverzet wordt belemmerd en hogere kosten moeten worden
gemaakt door de uitvoer van bodemonderzoeken. En het niet beschikbaar zijn van budget
voor het project, kan ertoe leiden dat de bodemkwaliteitskaart niet voor januari 2011 gereed
is.
Het college besluit
collegebesluit Een nieuwe bodemkwaliteitsplan op te stellen;
Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 3.000,- voor de totale uitvoer van het
project ILB en deze lasten te dekken uit de post Incidenteel Onvoorzien;
De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.
10.33961
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10.33682
STO

STO

10.29996

Gemeente Hoorn

Bezuinigingen bij gemeenschappelijke regelingen
Kern van de zaak
Bij de behandeling van de Kadernota 2010 op 29 juni hebben de VVD, VOCH, D66, PvdA
en SP een amendement ingediend over het hanteren van de nullijn en de opdracht voor
bezuinigingen bij gemeenschappelijke regelingen. Het eerste deel (de nullijn) is door de
Hoornse vertegenwoordigers ingebracht in de verschillende Algemene Besturen als
zienswijze van Hoorn. Na de zomervakantie wordt het college (en de raad) geinformeerd
over de resultaten van deze zienswijze. Over het tweede deel (de bezuinigingen) is in de
Kring van Gemeentesecretarissen van 30 juni besproken. Daarin is afgesproken dat Hoorn
het voortouw neemt om de gemeenten in West-Friesland op één lijn te krijgen over de
opdracht aan gemeenschappelijke regelingen. Deze opdracht betreft het uitwerkingen van
verschillende scenario's die in de grootte liggen van 5-10%. Met de Kring is afgesproken dat
Hoorn de lijn schriftelijk mededeelt aan de Kring en verzoekt binnen de eigen gemeenten
deze lijn over te nemen. Bijgaand de concept-brief aan de Kring. Als het standpunt van de
West-Friese colleges bekend is, dan wordt een brief aan de gemeenschappelijke regelingen
gemaakt en voorgelegd aan het college.
Het college besluit
In te stemmen met de brief en deze te versturen aan de Kring van Gemeentesecretarissen
Onderwerp
Beantwoording artikel 43 vragen SP over stedenband met Pribram
Kern van de zaak
De SP-fractie heeft artikel 43 vragen gesteld over de Stedenband met Pribram. Aanleiding is
de uitnodiging van de Stichting Stedenband Hoorn-Pribram aan de raadsleden om deel te
nemen aan de uitwisseling van september 2010. In de beantwoording wordt verwezen naar
het boekje ‘Vreemden werden vrienden, 15 jaar stedenband Hoorn-Pribram’. Dit is ook het
exemplaar dat ter inzage bij de Griffie wordt gelegd.
Het college besluit
De artikel 43-vragen van de SP-fractie per brief te beantwoorden.
Onderwerp
Verkeersbesluit Joh Messchaertstraat inhaalverbod
Kern van de zaak
Tijdens de werkzaamheden aan de Liornestraat en de J.D. Pollstraat wordt tevens het
asfaltonderhoud van de Johan Messchaerstraat meegenomen. In de betreffende straat
worden de parkeervakken verwijderd om de bomen meer ruimte te geven en wordt de
toplaag van het wegdek vervangen. Op het traject van de Draafsingel tot de Bontekoestraat
zal daarom ook nieuwe markering aangebracht worden. Deze nieuwe markering wordt
conform de geldende richtlijnen aangebracht. Dat betekent dat het een dubbele
doorgetrokken streep betreft met een onderbreking ter plaatse van uitritten of kruisingen.
Omdat het om een doorgetrokken streep gaat betekent dat ook dat niet meer ingehaald mag
worden. Daarvoor is het nodig om een verkeersbesluit te nemen.
Het college besluit
Via het verkeersbesluit een inhaalverbod in te stellen op de Johan Messchaertstraat tussen
de Draafsingel en de J.D. Pollstraat en op de J.D. Pollstraat tussen de Johan
Messchaertstraat en de Bontekoestraat.
Onderwerp
Verzoek nieuwe eigenaar van De Avondwinkel op De Vale Hen om gebruik te maken van de
mogelijkheden om buiten de winkeltijdenwet geopend te zijn voor het winkelend publiek.
Kern van de zaak
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10.32373
STO

brief

De avondwinkel op De Vale Hen is overgegaan naar een nieuwe eigenaar. Omdat deze
avondwinkel gebruik maakt van winkelopeningstijden buiten die van de winkeltijdenwet om
heeft zij toestemming nodig van de gemeente.
Het college besluit
Het verzoek van de eigenaar van de Avondwinkel op De Vale Hen om buiten de reguliere
winkeltijden zijn winkel voor het publiek geopend te hebben af te wijzen.
Het besluit mee te delen per (concept-)brief.
Onderwerp
Informatiebrief over-terrassen
Kern van de zaak
In het tweede kartaal van dit jaar zijn een aantal verzoeken ontvangen van horecaondernemers inzake "over-terrassen". Deze verzoeken behelzen het vergroten van de
bestaande terrassen. Hierbij wordt verwezen naar de situatie rond (voorheen) restaurant
Cosy op de Gedempte Turfhaven. Het bureau RWE ontving signalen dat verschillende
politieke partijen hierover artikel 43 vragen gaan stellen. Om deze voor te zijn, en een meer
evenwichtige behandeling van het onderwerp te garanderen, is gekozen tot het opstellen
van een informerende brief aan de raad. In deze brief wordt kort ingegaan op het
terrassenbeleid, de mogelijkheden voor het realiseren van over-terrassen, de situatie rond
Cosy en de wijze waarop we in de toekomst met het terrassenbeleid denken om te gaan.
Het college besluit
De concept-brief aan de raad te sturen.

E
Vaststellen mandaatbesluiten
wethouder Louwman
Onderwerp
10.33382
Ontheffingsprocedure bouwplan bouw carport, overkapping en erfafscheiding op perceel
Emmalaan 27
Kern van de zaak
STO
Bouwplan voorziet in het plaatsen van een carport, overkapping en een erfafscheiding. Door
de open berging ontstaat aan twee zijgevels erfbebouwing. Tevens wordt de carport tegen
de erfgrens aangebouwd, voor de bestaande garage. Beide aspecten zijn in strijd met het
bestemmingsplan.
Echter in de bestaande situatie is al erfbebouwing tot op de erfgrens aanwezig. Ook is, gelet
op de breedte van het erf, erfbebouwing aan twee zijgevels aanvaardbaar. Op grond van
voornoemde kan medewerking worden verleend. Wel dient hiertoe een procedure ex artikel
3.23 Wro gevoerd te worden (bijgebouw bij/ uitbreiden van een woning in de bebouwde
kom past binnen artikel 4.1.1 Bro).
Het college besluit
brief
In beginsel medewerking te verlenen aan het bouwplan voor het bouwen van een carport,
een overkapping en een erfafscheiding op het perceel Emmalaan 27 te Hoorn door het
voeren van een procedure als bedoeld in artikel 3.23 Wro.
wethouder Tonnaer
Onderwerp
10.32196
Gehandicaptenparkeerplaatsen Bolwerk
Kern van de zaak
STO
De melder heeft mede namens enkele bewoners van het Bolwerk gevraagd waarom er
recent twee extra algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zijn aangebracht op de
parkeerplaats bij het Bolwerk. De melder is van mening dat deze uitbreiding niet nodig is en
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verzoekt om twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen te verwijderen.
Het college besluit
Per brief de melder te informeren over de aanpassingen aan de
gehandicaptenparkeerplaatsen bij het Bolwerk.

wethouder Tonnaer
Onderwerp
10.32199
Beleid gehandicaptenparkeerplaatsen
Kern van de zaak
STO
De Groep Toegankelijk West-Friesland Oost (GTWFO) heeft gevraagd naar het beleid
omtrent het aantal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen nabij flatgebouwen,
appartementengebouwen en soortgelijke voorzieningen. De GTWFO heeft gevraagd of de
gemeente voornemens is het beleid aan te passen zodat bij elk gebouw waar dit beleid
wordt uitgevoerd minimaal twee extra algemene gehandicaptenparkeerplaatsen worden
aangewezen.
Het college besluit
brief
Per brief de Groep Toegankelijk West-Friesland Oost te informeren over het
gehandicaptenparkeerbeleid van de gemeente Hoorn
wethouder Tonnaer
Onderwerp
10.33324
Intrekken gehandicaptenparkeerplaatsen
Kern van de zaak
STO
Vanwege diverse redenen (overlijden, verhuizing of gestopt met autorijden) moeten 11
gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken verwijderd en de bijbehorende besluiten
ingetrokken worden.
Het college besluit
brief
Conform verkeersbesluit over te gaan tot intrekking en verwijdering van 11
gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken nabij Langetuin 39, Achterstraat 35,
Paardebloem 110, Van Beijerenstraat 53, ’t Grachtje Over 2, Boeier 49, Ossenweide 56,
Glenn Millerhof 25, Moerbalk 67, Ekster 2 en Achter op ’t Zand 18.
wethouder Tonnaer
Onderwerp
10.33488
Gehandicaptenparkeerplaats Brandnetel 12
Kern van de zaak
STO
De bewoner van Brandnetel 12 te Zwaag verzoekt ten behoeve van het door hem bestuurde
motorvoertuig een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij zijn woning aan te wijzen.
Het college besluit
brief
Conform verkeersbesluit over te gaan tot aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken op de parkeerplaats ten noordwesten van Brandnetel 24 te Zwaag en aanvrager
daar schriftelijk over te informeren.
wethouder Tonnaer
Onderwerp
10.33485
Gehandicaptenparkeerplaats Wever 46
Kern van de zaak
STO
De bewoner van Wever 46 te Hoorn verzoekt ten behoeve van het door haar bestuurde
motorvoertuig een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij haar woning aan te wijzen.
Het college besluit
brief
Conform verkeersbesluit over te gaan tot aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op
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kenteken op de parkeerplaats ten noordwesten van Wever 46 te Hoorn en aanvrager daar
schriftelijk over te informeren.
wethouder Tonnaer
Onderwerp
10.33476
Gehandicaptenparkeerplaats Achterstraat 22
Kern van de zaak
STO
De bewoner van Achterstraat 22 te Hoorn verzoekt ten behoeve van het door hem
bestuurde motorvoertuig een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij zijn woning aan
te wijzen. In de Achterstraat is een parkeerverbod van kracht, de dichtstbijzijnde
parkeerplaats bevindt zich in de straat Achter de Vest.
Het college besluit
brief
Conform verkeersbesluit over te gaan tot aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken op de parkeerplaats direct ten noorden van Achterstraat 28 te Hoorn en aanvrager
daar schriftelijk over te informeren.
wethouder Tonnaer
Onderwerp
10.33482
Gehandicaptenparkeerplaats Het Oude Ambacht 54
Kern van de zaak
STO
De bewoner van Het Oude Ambacht 54 te Hoorn verzoekt ten behoeve van het door hem
bestuurde motorvoertuig een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij zijn woning aan
te wijzen.
Het college besluit
brief
Conform verkeersbesluit over te gaan tot aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken op de parkeerplaats ten westen van Het Oude Ambacht 54 te Hoorn en aanvrager
daar schriftelijk over te informeren.
wethouder Tonnaer
Onderwerp
10.33473
Gehandicaptenparkeerplaats Spinner 41
Kern van de zaak
STO
De bewoner van Spinner 41 te Hoorn verzoekt ten behoeve van het door hem bestuurde
motorvoertuig een brede gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij zijn woning aan te
wijzen. Tegenover Spinner 47 ligt een brede parkeerplaats waardoor op deze parkeerplaats
voldoende ruimte is voor het in- en uitstappen.
Het college besluit
STO
Conform verkeersbesluit over te gaan tot aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken op de parkeerplaats tegenover Spinner 47 in Hoorn en aanvrager daar schriftelijk
over te informeren.
wethouder Louwman
Onderwerp
10.33119
Vestiging detailhandel op locatie De Oude Veiling 30, 31, 32 en 51
Kern van de zaak
STO
Uw college heeft op 11 mei 2010 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan de
vestiging van detailhandel op de locatie De Oude Veiling 30, 31, 32 en 51 te Zwaag door
het voeren van een procedure als bedoeld in artikel 3.23 Wro. In het kader van deze
procedure is het plan gepubliceerd en heeft het aansluitend zes weken ter inzage gelegen.
Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend, zodat de ontheffing kan worden
verleend.
Gemeente Hoorn
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4 brieven

Het college besluit
Ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan Bedrijventerrein De Oude Veiling voor het
vestigen van detailhan-del op de locatie De Oude Veiling 30, 31, 32 en 51 te Zwaag, onder
voorwaarde dat maximaal 50% van het bru-tobedrijfsoppervlak wordt ingericht als winkel.

wethouder Louwman
Onderwerp
10.32714
Ontheffingsprocedure bouwplan uitbreiden opslagruimte op locatie Dorpsstraat 93
Kern van de zaak
STO
Bouwplan voorziet in twee uitbreidingen van de bestaande opslagruimte achter de
horecagelegenheid die zullen worden gebruikt ten behoeve van opslag. De uitbreidingen
liggen buiten het bouwvlak zodat er strijd met het bestemmingsplan ontstaat.
Stedenbouwkundig en ruimtelijk gezien zijn er geen bezwaren tegen de (marginale)
uitbreiding.
Het bestemmingsplan voor dit gebied wordt herzien. Het ontwerp van dit bestemmingsplan
heeft reeds ter inzage gelegen. Het bouwplan past hier niet in maar zal alsnog worden
opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Op grond van voornoemde is er dan ook een
basis om medewerking te verlenen met toepassing van artikel 3.23 Wro (uitbreiden ander
gebouw waarbij aangrenzend terrein voor niet meer dan 50% wordt bebouwd valt binnen de
reikwijdte van artikel 4.1.1 Bro).
Het college besluit
In beginsel medewerking te verlenen aan het bouwplan voor het uitbreiden van de
opslagruimte op de locatie Dorpsstraat 93 te Zwaag door het voeren van een procedure als
bedoeld in artikel 3.23 Wro.
wethouder Louwman
Onderwerp
10.32951
Ontheffingsprocedure bouwplan aanbouw voor voorgevel van de woning Tinnegieter 35
Kern van de zaak
STO
Bouwplan voorziet in het realiseren van een aanbouw voor de voorgevel van het
hoofdgebouw.
Volgens de normen van het bestemmingsplan mag voor de voorgevel alleen een erker
worden gebouwd. Het plan is dan ook in strijd met het bestemmingsplan. Echter in deze
buurt is een aanbouw voor de voorgevel al meerdere malen toegestaan. Op grond van het
gelijkheidsbeginsel dient ook aan dit plan medewerking te worden verleend. Ook vloeit het
verzoek voort uit medische noodzaak. Door de uitbreiding worden de aan de voorkant
gelegen slaapkamer en de badkamer vergroot wat medisch gezien zeer gewenst is.
Het bouwplan past binnen de reikwijdte van artikel 4.1.1 Bro (uitbreiden woning in de
bebouwde kom) zodat artikel 3.23 Wro van toepassing is.
Het college besluit
In beginsel medewerking te verlenen aan het bouwplan voor het bouwen van een aanbouw
voor de voorgevel van de woning op het perceel Tinnegieter 35 te Hoorn door het voeren
van een procedure als bedoeld in artikel 3.23 Wro.
wethouder Louwman
Onderwerp
10.32540
Ontheffingsprocedure bouwplan uitbreiden van de woning op het perceel Westerblokker 54
Kern van de zaak
STO
Bouwplan voorziet in het uitbreiden van het hoofdgebouw buiten het bouwvlak en is daarom
in strijd met het bestemmingsplan. Een herziening van het bestemmingsplan wordt
voorbereid. Hierin heeft het perceel de bestemming Woondoeleinden- Lintbebouwing. Qua
massa en situering past het bouwplan binnen deze herziening. Alleen de dakhelling wijkt af.
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Dit is meer een welstandsaspect. De Welstandscommissie is positief over het bouwplan. De
herziening is nog niet in werking getreden. Derhalve dient een ontheffingsprocedure gevoerd
te worden. Het bouwplan past binnen de reikwijdte van artikel 4.1.1 Bro (uitbreiden woning
in de bebouwde kom) zodat artikel 3.23 Wro van toepassing is.
Het college besluit
collegebesluit In beginsel medewerking te verlenen aan het bouwplan voor het uitbreiden van de woning
op het perceel Westerblokker 54 te Blokker door het voeren van een procedure als bedoeld
in artikel 3.23 Wro.
wethouder Louwman
Onderwerp
10.32449
Verzoek bouwvergunning laboratorium ziekenhuis
Kern van de zaak
STO
Omdat de bouwvergunning voor de nieuwbouw van het ziekenhuis is verleend met een
vrijstelling ex artikel 19 WRO is voor de vervolgaanvraag ook een vrijstelling (thans
ontheffing) nodig.
Het college besluit
brief
De ontheffingsprocedure te starten en als geen zienswijzen worden ontvangen de ontheffing
te verlenen.

F
10.32708

AC

brief

Gemeente Hoorn

Burgemeestersbesluiten
Onderwerp
Beslissing op bezwaar Eet- en drinkhuis “De Wereld” tegen beslissing inzake intrekken
ontheffing sluitingsuur
Kern van de zaak
Bezwaarschrift is behandeld in hoorzitting d.d. 18 mei 2010. De commissie heeft het
bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de commissie ontbreekt het
procesbelang nu het bestreden besluit is ingetrokken. Bezwaarde heeft geen gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om het bezwaarschrift mondeling toe te lichten tijdens de
hoorzitting.
De burgemeester besluit
Conform het advies van de HAB het bezwaarschrift eet- en drinkhuis "De Wereld", gericht
tegen het besluit van 17 februari 2010, niet-ontvankelijk te verklaren, omdat er geen
procesbelang meer aanwezig is.
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