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Opening / mededelingen / actualiteiten
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Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 2 november 2021
1.
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Vastgesteld.

Uitnodigingen
1. Uitnodiging diner Ombudsman Metropool Amsterdam;
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Ingekomen stukken openbaar
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Verkorten eigen RO-procedure door mandaatbesluiten
1. Aan de raad voor te leggen om in te stemmen met het aanwijzen van
categorieën van gevallen als bedoeld in artikel 6.5, derde lid van het
Besluit omgevingsrecht waarin een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen is vereist in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en het college van burgemeester & wethouders het
mandaat te verlenen voor het afgeven van een ontwerpverklaring van
geen bedenkingen voor de volgende categorieën:
a. Projecten die in overeenstemming zijn met een reeds door de raad
vastgestelde stedenbouwkundige visie, masterplan, gebiedsvisie of
ander ruimtelijk kader.
b. Projecten ten behoeve van het bouwen, herbouwen, vernieuwen,
uitbreiden van gebouwen en bouwwerken en het omzetten van
bestaande functies ten behoeve van de woonfunctie inclusief de bij
die functie behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde en
voorzieningen, met een maximum van 11 woningen, tenzij het een
project betreft dat reeds betrekking heeft op de onder a genoemde
aanvragen.
2. Aan de raad voor te leggen dat als een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen ter inzage heeft gelegen en er door belanghebbenden

geen zienswijzen zijn ingediend, geen definitieve verklaring van geen
bedenkingen van de raad wordt vereist.
3. Aan de raad voor te leggen om in te stemmen met het verlenen van
mandaat aan het college van burgemeester & wethouders voor het
vaststellen van een ontwerpbestemmingsplan voor een project met een
maximum van 11 woningen of een project dat in overeenstemming is
met een reeds door de raad vastgestelde stedenbouwkundige visie,
masterplan, gebiedsvisie of ander ruimtelijk kader.
4. Aan de raad voor te leggen om in te stemmen dat voornoemde
raadsbesluiten op 1 januari 2022 in werking treden.
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GO-besluit principeverzoekprocedure storage units Scheepsbouwersweg
1. Conform de procedure van ‘principeverzoek Het Lint 2015’ een ‘GO’
te verlenen voor het plan waarbij 180 storage units worden
gerealiseerd bij de Scheepsbouwersweg te Landsmeer;
2. In te stemmen met de brief in de bijlage gericht aan de
initiatiefnemer.
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Strategische Agenda Bereikbaarheid ZaWa
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de Strategische Agenda
Bereikbaarheid Zaanstreek-Waterland
2. In te stemmen met het verzenden van de Raadsinformatiebrief
Strategische Agenda Bereikbaarheid Zaanstreek-Waterland

8

Vaststellen samenwerkingsafspraken MRA
1. De Samenwerkingsafspraken MRA vast te stellen.
2. De Raadsinformatiebrief vast te stellen en naar de raad te sturen
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Vaststelling Verordening Jeugdhulp Landsmeer 2022
In te stemmen de verordening Jeugdhulp gemeente Landsmeer 2022 en
deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.
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Notitie Uitgangspunten Integraal Huisvestingsplan Landsmeer
Kennis te nemen van de ‘Notitie Uitgangspunten IHP Landsmeer’
De gemeenteraad voor te stellen de ‘Notitie Uitgangspunten IHP
Landsmeer ‘ vast te stellen
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Vertegenwoordiging in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) vanaf 10
december 2021
1. De burgemeester aanwijzen als vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van de MRA met als plaatsvervanger de eerste locoburgemeester
Pagina 2

2. Het presidium via bijgaand memo voorstellen om in de raadstafel van
de MRA de aanwijzing van de huidige vertegenwoordigers voort te
zetten tot de verkiezingen in maart 2022.
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Zienswijze partiële herziening Omgevingsverordening NH2020
In te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de partiële herziening
Omgevingsverordening NH2020 en deze in te dienen bij de Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland.

Vastgesteld in de vergadering van 16 november 2021,

Léon de Lange

Peter Küppers

burgemeester

gemeentesecretaris
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