Verslag bestuurlijk overleg B&W gemeente Waterland met de Dorpsraad Uitdam
op 8 maart 2016 op het gemeentehuis te Monnickendam
Aanwezig namens de gemeente Waterland
- Mevrouw drs. G.J.M. Bekhuis
- wethouder
- De heer J. Uidam
- coördinator dorpsraden (hoofd afdeling Openbare Werken)
- Mevrouw P. Smit
- notulist
Aanwezig namens de Dorpsraad Uitdam
- De heer J. Hoekman
- De heer J. Koninkx
- De heer O. Waalewijn
_________________________________________________________________________________
1.

Opening
Wethouder Bekhuis opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2.

Verslag schouw/overleg van 8 september 2015
Het actiepunt inz. de grastegels: dit zal nog worden nagevraagd.
De overige actiepunten zijn afgehandeld.
Het verslag wordt verder vastgesteld.

3.

Camping/jachthaven Uitdam (Europarcs); in het bijzonder de verlegging van de ingang
Overleg is gaande tussen het Hoogheemraadschap en de initiatiefnemer.
De dorpsraad heeft vorige week weer een aantal vragen hierover gesteld aan de gemeente, deze
zijn nog in behandeling.
NB: gelijktijdig met dit overleg hebben twee leden van de dorpsraad een afspraak hierover met
wethouder Van der Hoeven.

4.

Bouwproject Zeedijk 1 (plan Tromp)
Dit onderwerp staat geagendeerd voor de voorbereidende raadsvergadering van 10 maart a.s.
Op dit moment wordt er ambtelijk overleg gevoerd met de initiatiefnemer over een aangepast
plan dat wel voldoet aan de eisen van de Raad van State.
De dorpsraad vindt het jammer dat het plan gestrand is, aangezien niemand in Uitdam hier
bezwaar tegen had. Zij vinden de huidige situatie onaanzienlijk, ook ligt nu het nu helemaal open
wat er gaat gebeuren.

5.

Windmolenbeleid en visie van de gemeente hierop
De gemeente heeft hier geen specifiek beleid voor, indien sprake is van plaatsing van windmolens
is dit opgenomen in het bestemmingsplan. De provincie heeft hier wel een beleid voor.
In het coalitieakkoord is een positieve grondhouding gemeld ten aanzien van een derde
windmolen op de Nes. Dit is een particulier initiatief en is een bevoegdheid van college/raad.
De dorpsraad heeft destijds bezwaar gemaakt tegen de huidige 2 windmolens, maar dit was een
provinciale aangelegenheid.
De dorpsraad vraagt of de gemeente een beleid heeft om bijvoorbeeld zonnepanelen te stimuleren
voor agrarische ondernemers. De gemeente meldt dat er een duurzaamheidsagenda is opgesteld,

dit is een visiedocument. Allerlei initiatieven zijn al genomen, zowel door inwoners als de
gemeente zelf.
De dorpsraad meldt dat er in Uitdam zeker boeren zijn die interesse hebben. Er wordt aangeraden
dat ze contact kunnen opnemen met Stichting Zon op Marken en andere stichtingen.
6.

Omgevingsvisie
De dorpsraad heeft een eigen visiedocument opgesteld, deze zal worden opgenomen als
visiebijdrage en gaat mee in het proces. De dorpsraad heeft de bijeenkomst bijgewoond en is per
brief geïnformeerd over de vervolgstappen. Dit initiatief wordt door de gemeente enorm
gewaardeerd.

7.

Status oude of nieuwe snelheidsmeter
Deze wordt ná maart weer ingezet. Nu nog de oude, de nieuwe heeft enige problemen met
uitlezen. De waarde van de meter is zeker wel bewezen, gebleken is dat de snelheid minder wordt.
De intentie is daarom ook om nog een snelheidsmeter op te hangen.
De dorpsraad vraagt of leasen een optie is, zeker als straks ook het vakantiepark open gaat.
Dit zal worden uitgezocht.

8.

Stimuleringsregeling
Burgers en maatschappelijke organisaties kunnen voor ondersteuning van maatschappelijke
initiatieven een subsidie aanvragen tot een maximum van € 2.500,00 bij de gemeente Waterland.
Met de Stimuleringsregeling Maatschappelijke Initiatieven wil de gemeente de betrokkenheid van
burgers bij elkaar en bij de kernen ondersteunen en de deelname van burgers aan het
maatschappelijk leven stimuleren. Dit jaar is er € 28.250,00 beschikbaar voor de
stimuleringssubsidie. Deze subsidie kan in twee tranches worden aangevraagd: vóór 1 april a.s. en
vóór 1 oktober 2016.
Een en ander wordt ook toegelicht op de gemeentelijke website.

9.

Rondvraag
- Verzoek van bewoner: drempel overgang 60/30 km.
De gemeente stelt voor om de ontwikkelingen inz. Zeedijk 1 en het Marina Resort nog even af te
wachten voordat er hiervoor maatregelen worden genomen.
- Marina Resort Poort van Amsterdam: de dorpsraad maakt zich zorgen over de verlegging van de
ingang. Gesprekken hierover vinden plaats met het Hoogheemraadschap.
- Project Dijkversterking loopt, blijft een spannend traject. Door deelname aan diverse groepen
komt men steeds meer op vakniveau. De dorpsraad wil absoluut geen dijkversterking, zij gaan dit
ook melden bij het Hoogheemraadschap. Dit blijft een technisch vraagstuk, graag op de agenda
blijven houden.
- Baggeren Utdammer Die: dit valt onder het Hoogheemraadschap, geen Staatsbosbeheer. Het
Hoogheemraadschap ziet hier geen noodzaak toe.

10.

Vaststelling datum schouw en sluiting.
Schouw op dinsdag 13 september 2016, start om 15.30 uur bij het dorpshuis.

