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Afwezig :

Akkoordlijst (parafenbesluiten)
Onderwerp
Dwangsombeschikking reclame zonder vergunning De Factorij 37 te Hoorn
Kern van de zaak:
Door een toezichthouder is geconstateerd dat er op adres De Factorij 37 te Hoorn een
reclame-uiting is geplaatst zonder de daartoe vereiste reclamevergunning. Legalisatie door
middel van vergunningverlening achteraf is mogelijk, indien de reclamezuil verplaatst wordt.
Gebruiker van het pand is op de hoogte gebracht van de geconstateerde overtreding. Hij is
erop gewezen dat de reclame-uiting alsnog vergund kan worden door vergunningverlening
achteraf, indien de reclamezuil wordt verplaatst. Nadat de termijn van de vooraankondiging
was verstreken heeft de medewerker van VBT contact gehad met de overtreder. Bij een
recente controle is echter geconstateerd dat de reclamezuil nog niet is verplaatst of
verwijderd.
Het college besluit:
Door middel van bijgevoegde beschikking de gebruiker van het pand op perceel De Factorij
37 te Hoorn een dwangsom op te leggen en daarbij gelasten de reclamezuil te verplaatsen
of te verwijderen en verwijderd te houden.
Onderwerp
Dwangsombeschikking reclame zonder vergunning Lange Kerkstraat 22 te Hoorn
Kern van de zaak:
Geconstateerd is dat er reclame aanwezig is op het pand op perceel Lange Kerkstraat 22 te
Hoorn zonder vereiste vergunning. Gebruiker is op de hoogte gebracht van de overtreding en
is verzocht een reclamevergunning aan te vragen of de reclame verwijderen. Gebruiker heeft
een aanvraag ingediend. Op grond van artikel 2.2 van het Reclamebeleid mogen
uithangborden bij straten minder dan 5 meter breed een maximale uitsteekmaat van 0,50
meter hebben. Aangevraagd wordt het realiseren van een uithangbord waarvan de
afmetingen groter zijn dan de maximale afmeting van 0,50 meter. Gebruiker is in de
gelegenheid gesteld om de reclame-uiting aan te passen. Hier is geen gebruik van gemaakt.
Verder is de definitieve weigering verzonden naar gebruiker. Hierin is gemeld dat gebruiker
binnen zes weken bezwaar kan indienen tegen het genomen besluit. Gebruiker heeft buiten
de bezwaartermijn een bezwaarschrift ingediend. Na het niet-ontvankelijk bezwaar heeft
gebruiker twee weken de tijd gekregen om alsnog tot verwijdering over te gaan. Door
toezichthouder is geconstateerd dat de reclame-uiting tot op heden nog niet is verwijderd.
Het college besluit:
De gebruiker van het pand op perceel Lange Kerkstraat 22 te Hoorn een dwangsom op te
leggen en daarbij gelasten de reclame-uitingen te verwijderen en verwijderd te houden.
Onderwerp
Legalisatie overkapping bij woning Tweeboomlaan 58 te Hoorn
Kern van de zaak:
Uw college heeft op 10 november 2009 besloten om in beginsel medewerking te verlenen
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aan het legaliseren van een terrasoverkapping op het perceel Tweeboomlaan 58 door het
voeren van een ontheffingsprocedure als bedoeld in artikel 3.23 Wro. In het kader van deze
procedure is een zienswijze ingediend door de bewoonster van Twee-boomlaan 56 die
betrekking had op de aansluiting van de overkapping op haar perceel. Dit aspect is in strijd
met het burenrecht en vormt een grond om de bouwvergunning te weigeren. Uw college
heeft op 16 februari 2010 dan ook besloten om de bouwvergunning te weigeren tenzij
aanvraagster het bouwplan zo aanpast dat de strijd met het burenrecht wordt opgeheven en
tegemoet wordt gekomen aan de zienswijze. Inmiddels is overeenstem-ming bereikt tussen
aanvraagster en de bewoonster van Tweeboomlaan 56: de strijd met het burenrecht is
opge-heven. Dit is bevestigd door de bouwinspecteur van VBT. Er staat nu niets meer in de
weg om bouwvergunning en ontheffing te verlenen.
Het college besluit:
Met toepassing van artikel 3.23 Wro ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan De
Lanen 2005 voor het legaliseren van een overkapping op het perceel Tweeboomlaan 58 te
Hoorn. Mevrouw Bellis de Boer (indiener van de zienswijze) en mevrouw Vlaar
(aanvraagster) overeenkomstig te informeren.

10.24320
VVH

10.24538
WEL

10.23930
SO
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Onderwerp
Wijziging Erfgoedverordening
Kern van de zaak:
In verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) is het noodzakelijk lokale regelgeving aan te passen aan deze nieuwe wetgeving.
Wanneer de Wabo in werking treedt, moeten alle gemeentelijke verordeningen aangepast
zijn, waarin toestemmingsstelsels zijn opgenomen die in de omgevingsvergunning
integreren. Een van de aan te passen verordeningen betreft de Erfgoedverordening.
Het college besluit:
Het college besluit om de Raad voor te stellen om de Erfgoedverordening Gemeente Hoorn
2009, vastgesteld op 17 november 2009, in te trekken en de Erfgoedverordening Gemeente
Hoorn 2010 vast te stellen.
Onderwerp
Subsidie-aanvraag HRTC wielerronde Hartje Hoorn
Kern van de zaak:
Op 7 april 2010 heeft wielervereniging HRTC een subsidie-aanvraag ingediend ter hoogte
van € 2500 ter ondersteuning van de wielerronde ‘Hartje Hoorn’ die op 6 juni a.s. wordt
gehouden in de binnenstad van Hoorn. In achterliggend stuk wordt u hier nader over
geïnformeerd.
Het college besluit:
De subsidie te weigeren op grond van artikel 1.8.b uit de Algemene Subsidieverordening
Hoorn 2006 (Asv): “de aanvrager ook zonder subsidieverlening over voldoende gelden hetzij
uit eigen middelen hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van zijn
activiteiten te dekken.”
Onderwerp
Cpo-project Tuibruglocatie
Kern van de zaak:
Het project Wonen Met Plezier is bij de afsluiting van de zogenaamde 2e fase op 11 februari
2010 goedgekeurd voor verdere ontwikkeling. Het plan was binnen de gestelde kaders
(maximale ontwikkelingskosten van € 258.000,-- niveau 2009) alleen mogelijk indien een
aantal werkzaamheden in zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd. Dit past echter niet in het
CPO-beleid. Tijdens een gesprek met wethouder Tonnaer heeft betrokkene de bereidheid
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getoond om af te zien van zelfwerkzaamheid. Uit bijgaande herziene offerte blijkt dat de
desbetreffende werkzaamheden nu door de aannemer worden uitgevoerd. Vanwege de
marktomstandigheden leidt dit niet tot een stijging van de ontwikkelingskosten. Het plan is
verder alleen haalbaar indien de geplande garage op een later tijdstip wordt gerealiseerd
(vanwege de gemaximaliseerde kosten). Het is redelijk om in de af te sluiten
ontwikkelingsovereenkomst vast te leggen dat de garage pas 2 jaar na oplevering van de
woning gerealiseerd mag worden. De desbetreffende overeenkomsten worden separaat ter
ondertekening aangeboden.
Het college besluit:
Akkoord te gaan met de bijgestelde begroting waaruit het afzien van zelfwerkzaamheid kan
worden afgeleid.
In de desbetreffende overeenkomsten vast te leggen dat een garage, indien deze vanwege
kostenoverwegingen buiten het plan is gelaten, pas na 2 jaar na oplevering van de woning
mag worden gerealiseerd.

10.23566
AC

10.23619

AC

10.23265
SO

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Blauwe Berg
Kern van de zaak:
AV Hollandia heeft de Raad van State verzocht het in werking getreden bestemmingsplan
De Blauwe Berg te schorsen. Zij vreest dat door de aanwezigheid van woningbouw naast de
atletiekbaan de sportbeoefening beperkt zal worden. Gedoeld wordt op geluidsoverlast agv
de geluidsinstallatie en het startpistool, lichthinder en verlies van het gebruik van de ruimte
buiten de atletiekbaan m.n. het rugbyveld. Het verzoek is op alle punten door de Raad van
State afgewezen. Het bestemmingsplan blijft dus in werking.
De bouwvergunningen voor de woningen en voorzieningen (muv het casino; zit niet in het
bestemmingsplan opgenomen) kunnen nu op grond van dit bestemmingsplan afgegeven
worden. Er lopen nog wel beroepen tegen het bestemmingsplan. Deze schorten de werking
van het plan echter niet op. Gezien de uitspraak is de verwachting dat de beroepen niet
zullen leiden tot vernietiging van het bestemmingsplan.
Het college besluit:
Het college besluit de uitspraak voor kennisgeving aan te nemen.
Onderwerp
Niet-ontvankelijkheid beroepschrift Intres BV (Intersport) tegen ontheffing bestemmingsplan
en bouwergunning voor de vestiging van Bouchiersport aan de Van Aalstweg – uitspraak
rechtbank
Kern van de zaak:
Beroep kan slechts ingediend worden door een belanghebbende. Intres B.V. is in deze zaak
niet aan te merken als belanghebbende. Door ons en door Bouchier is betoogd dat Intres BV
in deze kwestie niet als belanghebbende is aan te merken. De rechtbank deelt deze mening
en verklaart het beroepschrift niet-ontvankelijk.
RO is hiervan in kennis gesteld.
Het college besluit:
Het college besluit de uitspraak voor kennisgeving aan te nemen.
Onderwerp
Bijdrage Woonconsumenten 2010
Kern van de zaak:
De Stichting Hoornse Huurders Organisaties (SHH) verzoekt om een bijdrage van € 2.000,-in de apparaatskosten voor het jaar 2010. De SHH is het platform van de gezamenlijke
huurdersorganisaties in Hoorn. Daaronder ressorteert weer de Verenigde
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Huurdersorganisaties ‘ de Boog’ (huurdersverenigingen van woningen van
IntermarisHoeksteen). Op grond van de ‘Woonconsumentenverordening gemeente Hoorn
2007’ is het mogelijk om een bijdrage toe te kennen van € 2.000,--. De jaarstukken geven
geen aanleiding om een afwijkend bedrag vast te stellen. Conform het raadsbesluit van 9
oktober 2007 kunnen de kosten ten laste worden gebracht van de post ‘Volkshuisvesting
algemeen’.
Het college besluit:
De gevraagde bijdrage van € 2.000,-- toe te kennen en uitbetalen aan de SHH.

10.25044
VVH

brief

10.25124

VVH

brief

10.25036
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Onderwerp
Toepassing spoedeisende bestuursdwang op het adres Ekster 95 te Hoorn
Kern van de zaak:
Op 19 mei 2010 hebben toezichthouders van de Afdeling Veiligheid Vergunningen en
Handhaving geconstateerd dat in het pand op het adres Ekster 95 te Hoorn, kadastraal
bekend gemeente Hoorn sectie L nr. 4247, een hennepkwekerij aanwezig was. Zij hebben
vastgesteld dat als gevolg hiervan sprake was van een gevaarlijke en met de Woningwet
strijdige situatie, die direct ingrijpen noodzakelijk maakte. Daarom is hiertegen met
spoedeisende bestuursdwang opgetreden, bestaande uit het ontmantelen van de
hennepkwekerij.
Het besluit tot toepassen van spoedeisende bestuursdwang dient (achteraf) op schrift
gesteld te worden, omdat bij constatering meteen bestuursdwang is toegepast. Dit is in
overeenstemming met artikel 5:24 lid 6 Awb.
Het college besluit:
Het besluit tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang te bekrachtigen en toe te
zenden aan de eigenaar van het pand op het adres Ekster 95 te Hoorn.
Onderwerp
Toepassing spoedeisende bestuursdwang op het adres Gerard den Brabanderhof 24 te
Hoorn
Kern van de zaak:
Op 19 mei 2010 hebben toezichthouders van de Afdeling Veiligheid Vergunningen en
Handhaving geconstateerd dat in het pand op het adres Gerard den Brabanderhof 24 te
Hoorn, kadastraal bekend gemeente Hoorn sectie K nr. 4474, een hennepkwekerij aanwezig
was. Zij hebben vastgesteld dat als gevolg hiervan sprake was van een gevaarlijke en met
de Woningwet strijdige situatie, die direct ingrijpen noodzakelijk maakte. Daarom is
hiertegen met spoedeisende bestuursdwang opgetreden, bestaande uit het ontmantelen van
de hennepkwekerij.
Het besluit tot toepassen van spoedeisende bestuursdwang dient (achteraf) op schrift
gesteld te worden, omdat bij constatering meteen bestuursdwang is toegepast. Dit is in
overeenstemming met artikel 5:24 lid 6 Awb.
Het college besluit:
Het besluit tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang te bekrachtigen en toe te
zenden aan de eigenaar van het pand op het adres Gerard den Brabanderhof 24 te Hoorn.
Onderwerp
Toepassing spoedeisende bestuursdwang op het adres Kieftentuin 101 te Zwaag
Kern van de zaak:
Op 19 mei 2010 hebben toezichthouders van de Afdeling Veiligheid Vergunningen en
Handhaving geconstateerd dat in het pand op het adres Kieftentuin 101 te Zwaag,
kadastraal bekend gemeente Hoorn sectie I nr. 3840, een hennepkwekerij aanwezig was. Zij
hebben vastgesteld dat als gevolg hiervan sprake was van een gevaarlijke en met de
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Woningwet strijdige situatie, die direct ingrijpen noodzakelijk maakte. Daarom is hiertegen
met spoedeisende bestuursdwang opgetreden, bestaande uit het ontmantelen van de
hennepkwekerij.
Het besluit tot toepassen van spoedeisende bestuursdwang dient (achteraf) op schrift
gesteld te worden, omdat bij constatering meteen bestuursdwang is toegepast. Dit is in
overeenstemming met artikel 5:24 lid 6 Awb.
Het college besluit:
Het besluit tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang te bekrachtigen en toe te
zenden aan de eigenaar van het pand op het adres Kieftentuin 101 te Zwaag.

10.25126
VVH

brief

10.25125
VVH
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Onderwerp
Toepassing spoedeisende bestuursdwang op het adres Mathilde Wibautstraat 62 te Hoorn
Kern van de zaak:
Op 19 mei 2010 hebben toezichthouders van de Afdeling Veiligheid Vergunningen en
Handhaving geconstateerd dat in het pand op het adres Mathilde Wibautstraat 62 te Hoorn,
kadastraal bekend gemeente Hoorn sectie L nr. 3678, een hennepkwekerij aanwezig was.
Zij hebben vastgesteld dat als gevolg hiervan sprake was van een gevaarlijke en met de
Woningwet strijdige situatie, die direct ingrijpen noodzakelijk maakte. Daarom is hiertegen
met spoedeisende bestuursdwang opgetreden, bestaande uit het ontmantelen van de
hennepkwekerij.
Het besluit tot toepassen van spoedeisende bestuursdwang dient (achteraf) op schrift
gesteld te worden, omdat bij constatering meteen bestuursdwang is toegepast. Dit is in
overeenstemming met artikel 5:24 lid 6 Awb.
Het college besluit:
Het besluit tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang te bekrachtigen en toe te
zenden aan de gebruiker/huurder van het pand op het adres Mathilde Wibautstraat 62 te
Hoorn
Onderwerp
Toepassing spoedeisende bestuursdwang op het adres Stijl 64 te Hoorn
Kern van de zaak:
Op 19 mei 2010 hebben toezichthouders van de Afdeling Veiligheid Vergunningen en
Handhaving geconstateerd dat in het pand op het adres Stijl 64 te Hoorn, kadastraal bekend
gemeente Hoorn sectie L nr. 4049, een hennepkwekerij aanwezig was. Zij hebben
vastgesteld dat als gevolg hiervan sprake was van een gevaarlijke en met de Woningwet
strijdige situatie, die direct ingrijpen noodzakelijk maakte. Daarom is hiertegen met
spoedeisende bestuursdwang opgetreden, bestaande uit het ontmantelen van de
hennepkwekerij.
Het besluit tot toepassen van spoedeisende bestuursdwang dient (achteraf) op schrift
gesteld te worden, omdat bij constatering meteen bestuursdwang is toegepast. Dit is in
overeenstemming met artikel 5:24 lid 6 Awb.
Het college besluit:
Het besluit tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang te bekrachtigen en toe te
zenden aan de gebruiker/huurder van het pand op het adres Stijl 64 te Hoorn
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E
Vaststellen mandaatbesluiten
wethouder Pijl
Onderwerp
10.24251
Kapvergunning 20100018: 18 bomen op het perceel Leekerpad 2
Kern van de zaak:
afd
Voor 18 particuliere bomen op het perceel Leekerpad 2 te Hoorn is een kapvergunning
aangevraagd, ingevolge artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010.
De bomen moeten gekapt worden omdat het bestaande pompstation wordt gerenoveerd en
op het huidige terrein uitgebreid wordt met een 2e pompstation, een nieuw NSA gebouw en
2 drinkwaterkelders. Naast de renovatie en uitbreiding wordt er een extra kelderruimte van
9.550m3 gerealiseerd. De bouwvergunning is verleend op 2 maart 2010.
De aanvraag is binnengekomen op 23 december 2009 en op grond van de APV moeten wij
binnen een termijn van 8 weken op de aanvraag beslissen. Dit is niet gelukt, vanwege het
tijdsbestek dat de procedure om kapvergunning in beslag neemt. Hierdoor is een van
rechtswege verleende vergunning ontstaan. Wij hadden echter al het voornemen om de
kapvergunning te verlenen.
Het college besluit:
Kapvergunning verlenen aan NV PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland, Postbus 2113,
1990 AC Velserbroek. Onder de voorwaarde dat er op het perceel 18 bomen van een
duurzamere soort, nl. lindes, worden herplant.
wethouder Pijl
10.24024
VVH

Onderwerp
Aanvraag kapvergunning 20100437: 1 boom (iep) aan de voorzijde van Vale Hen 8
Kern van de zaak:
Voor 1 boom aan de voorzijde van Vale Hen 8 te Hoorn is een kapvergunning aangevraagd,
ingevolge artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010. In verband
met herinrichting en verbeteren woonomgeving van de Dubbele Buurt te Hoorn (zie
collegebesluit 10.05221) moet de boom gekapt worden. De boom heeft een matige
standplaats en geeft veel overlast door wortelopdruk. Ook heeft de boom slechte
kroonvorm.
Het college besluit:
Kapvergunning verlenen aan de gemeente Hoorn, afdeling Stadsbeheer, Ingenieursbureau,
Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Onder de voorwaarde dat de plantplaats verbeterd wordt
en er een nieuwe boom herplant zal worden.

wethouder Tonnaer
Onderwerp
10.24347
Verkoop openbaar groen
Kern van de zaak:
VVH
Bewoners van de gemeente Hoorn hebben meer mogelijkheden gekregen om gemeentegrond
aan te kopen; er gelden verruimde verkoopcriteria. De bewoners van de Heemraad 60
hebben een aanvraag gedaan om een perceel gemeentegrond te kopen.
Het college besluit:
Conform advies van afdeling Stadsbeheer en Stedenbouw het perceel aan de zijkant van
Heemraad 60 te verkopen conform de vastgestelde verkoopprijzen, met eventuele verhoging
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van de koopsom in het geval de nutsbedrijven een omlegging van kabels en leidingen
wensen.
wethouder Louwman
Onderwerp
10.23891
Ontheffingsprocedure bouwplan oprichten 12 appartementen op locatie Hoge Weere Zwaag
Kern van de zaak:
SO
Bouwplan voorziet in het bouwen van een woongebouw met 12 appartementen. Functioneel
gezien past het bouwplan binnen de bestemming. Echter op grond van de
bebouwingsvoorschriften dient het gebouw minimaal 6 meter uit de bebouwingsgrens te
worden gebouwd. Het bouwplan voldoet hier niet aan. Stedenbouwkundig gezien heeft de
afwijking nauwelijks invloed op de stedenbouwkundige structuur. Er is ook geen nadelige
invloed op de situering van de parkeerplaatsen of op zaken als afvalcontainers.
Op grond van voornoemde kan dan ook medewerking worden verleend. Het bouwplan past
binnen de reikwijdte van artikel 4.1.1 Bro (uitbreiden van een woongebouw dat op grond
van het bestemmingsplan is toegestaan) zodat een procedure ex artikel 3.23 Wro van
toepassing is.
Het college besluit:
In beginsel medewerking te verlenen aan het bouwplan voor het oprichten van 12
appartementen op de locatie Hoge Weere te Zwaag door het voeren van een procedure als
bedoeld in artikel 3.23 Wro.
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