Verslag Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg van woensdag 9 maart 2022.
Aanvang 20.00 uur. Locatie: IJsclubgebouw Middelie
Aanwezigen:
Voorzitter
DR Beets
DR Hobrede
DR Kwadijk
DR Middelie
DR Purmer (io)
DR Oosthuizen
DR Schardam
DR Warder
Wijkraad Oude Kom
Gemeente E/V

Wim Schoenmaker
Jan van Weerdenburg en Afra Bakker-Vermeulen
Hans Visser
Ep Blakborn en Dineke te Bos
Femke Haitsma Mulier en Lucas Vroom (notulist)
Dirk de Heer
Evert Hogenes en Wilma Kersbergen
Marga Kuperus en Kasper Abcouwer
Jan de Jong
Jan Veerman en Theo Burger
Joeri Kempen, Manu van Lin, Hilde Donker en Hans Schütt

1. Opening
Wim opent de vergadering en heet Manu en Hilde van de gemeente welkom. Zij zullen de
voortgang van het traject Omgevingsvisie geven.
2. Notulen bijeenkomst 10 november 2021
Vanuit de gemeente had Joeri enkele opmerkingen op de notulen. Deze heeft hij aangegeven
in het document en die wijzigingen zullen doorgevoerd worden.
Er werd aangegeven dat de actielijst ontbrak bij de vorige notulen. Deze zal gewijzigd en aan
deze notulen gehecht worden.
Voor de rest waren er geen op- en/of aanmerkingen.
Vanuit Schardam kwam nog de vraag of er nog informatie toegezonden zal worden over de
Evenementenverzekering van de gemeente. Hierover had Joeri het bij het vorige GDO.
Joeri zal de informatie over de Collectieve Evenementenverzekering naar de leden toesturen
en voor nu nog een kleine toelichting geven.
De gemeente heeft voor 2022, met het oog op de vele evenementen die op de agenda staan
(400 jaar Purmer, 450 jaar Nederland etc.), een collectieve evenementenverzekering
afgesloten. Aan het eind van het jaar zal met verenigingen geëvalueerd worden of dit nuttig
was en of het goedkoper is dan dat verenigingen een individuele verzekering zouden
afsluiten. Bij positief resultaat is het mogelijk om een dergelijke collectieve verzekering
opnieuw af te sluiten.
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3. Ingekomen stukken
Er was een uitnodiging verspreid voor een uitzending van het Politiek Café (L.O.V.E.) in
Hobrede. Het dorpshuis vroeg voor een financiële bijdragen vanuit het GDO van €350,-. Hans
Visser gaf aan dat dit niet meer nodig is, omdat de begroting uiteindelijk toch sluitend is
gekregen.
4. Omgevingsvisie toelichting E/V
Namens de gemeente gaven Manu en Hilde een toelichting op de voortgang van de
Omgevingsvisie. Manu zal een presentatie geven en Hilde zal notuleren om dit terug te
kunnen koppelen aan de gemeenteraad. De gemeente zal het GDO periodiek op de hoogte
houden van de voortgang van het traject.
Tijdens het GDO van september 2021 werd aangegeven dat de concept omgevingsvisie bijna
gereed was en naar de raad en het college gestuurd zullen worden. Inmiddels heeft de raad
met het concept ingestemd en zal het ter inzage gelegd worden om zo het participatietraject
op te starten. De periode van terinzagelegging zal in april/mei zijn. In deze periode kunnen
inwoners en andere geïnteresseerden formeel reageren op de conceptvisie.
De dorpsraden krijgen de conceptvisie toegestuurd en kunnen voor de formele
inzageperiode al informeel op de conceptvisie reageren.
Met het ter inzage leggen van de conceptvisie is Stap 3 van het traject afgerond en zal Stap 4,
het overleg tussen gemeente en de samenleving in gang gezet worden.

Traject Omgevingsvisie

De Rijksoverheid heeft inmiddels besloten om de inwerkingtreding van de Omgevingswet
wederom een half jaar uit te stellen. De wet zal nu 1 januari 2023 i.p.v. 1 juli 2022 in werking
treden.
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De Omgevingswet draagt gemeenten op om de verschillende onderdelen van de wet uit te
werken. Dit doen de gemeenten in:
- De Omgevingsvisie: In dit document legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen
voor de fysieke leefomgeving vast. Dit is dus een document op hoofdlijnen. Dit
document is nu als conceptversie afgerond.
- Het Omgevingsprogramma: Hierin zal de gemeente beschrijven hoe zij de gestelde
beleidsdoelen uit de omgevingsvisie bereikt kunnen worden.
- Het Omgevingsplan: Wordt de vervanger van de bestemmingsplannen en hierin wordt
aangegeven wat er waar in de gemeente mag in de fysieke leefomgeving.
- De Omgevingsvergunningen: Wijzigingen aan de fysieke leefomgeving kunnen worden
uitgevoerd nadat een vergunning is verleend.
Gedurende dit gehele proces worden de vele beleidsdocumenten van de gemeente
samengevoegd tot een gemeentebreed beleid. Tegenstrijdigheden worden eruit gehaald,
zodat er een samenhangend geheel ontstaat.
Manu gaf ook nog een terugblik op de voltooide stappen van het hele traject omgevingsvisie.
Van elke stap is het verslag te vinden op de website omgevingsvisie.edam-volendam.nl.
1. Verkenning: In de eerste stap werd binnen de gemeente geïnventariseerd welke
informatie er al is qua beleidsstukken, bestemmingsplannen, etc. welke meegenomen zal
worden bij het vormgeven van de Omgevingsvisie.
2. Participatie: Via o.a. praathuizen, de website, een tekenactie, een debatbattle,
buurtbingo etc. is de gemeente in gesprek geweest met de inwoners uit alle kernen om
te horen wat zij belangrijk vinden en wat niet mag ontbreken in de visie.
Uit deze participatierondes kwamen 5 thema’s naar boven die in een matrix werden
gezet en verder uitgewerkt in de conceptvisie.
Grote thema’s (Purmer, Lange Weeren) zijn op verzoek van de raad niet meegenomen in
de conceptversie, omdat de visie toeziet op de hoofdlijnen en niet op specifieke
projecten.
3. Uitwerken conceptvisie: De conceptvisie is gepresenteerd aan de raad en zij zijn
meegenomen in 4 scenario’s om te laten zien wat er gebeurd als bepaalde plannen wel
of niet worden uitgevoerd. Hiervoor is naar een beperkt gebied gekeken, zodat de
impact duidelijk weergegeven kan worden.
Manu geeft aan dat de visie geen regels zijn, maar dat voor de gemeente wel een leidraad
vormt over hoe om te gaan met de fysieke leefomgeving. De verwachting is dat de visie na
de verkiezingen zo goed als overeind blijft staan, omdat het op meer gebaseerd is dan
partijstandpunten (partijoverstijgend) en in dat opzicht dus vrij robuust in elkaar zit. Het kan
echter nog steeds door een nieuwe raad dan wel college van tafel geveegd worden.
De huidige bestemmingsplannen gaan van rechtswege over in het nieuwe omgevingsplan als
ze niet gewijzigd worden.
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De gemeente wil zich meer neerzetten als een samenwerkende i.p.v. regelgevende
gemeente. Samen met de inwoners nadenken over de toekomst. Participatie wordt hierin
belangrijker en daarin is een rol weggelegd voor de dorps- en wijkraden en het GDO. Het is
dus belangrijk dat de dorps- en wijkraden de inwoners van de kern aan zich weten te binden
om zo goed te weten wat er speelt in hun kern.
Vanuit Kwadijk kwam de opmerking dat participeren van twee kanten moet komen.
Gemeente moet met terugkoppeling komen, zodat bewoners en dorps-/wijkraden weten
wat er met hun inbreng gedaan wordt.
4. Inspraakprocedure over conceptvisie: Zoals eerder gezegd zal de conceptvisie in april en
mei ter inzage liggen. De dorps- en wijkraden wordt gevraagd om ook daarvoor al
inspraak te leveren. Zij kunnen ook tijdens de formele inspraakperiode reageren op de
plannen. Medio 2022 worden de resultaten uit de terinzagelegging voorgelegd aan de
raad.
Sommige onderwerpen uit de visie van de gemeente zullen botsen met die van bijvoorbeeld
het waterschap en de provincie, die ook elk hun eigen omgevingsvisie opstellen. Hierover zal
overleg plaatsvinden tussen de overheden om te proberen tot overeenstemming te komen.
Hobrede haakt hierop in door aan te geven dat bijvoorbeeld vanuit de provincie
goedkeuring is voor het plaatsen van kleine windmolens op het eigen erf. De gemeente staat
op het moment geen bouw van windmolens toe.
Na de presentatie van Manu was er de gelegenheid voor de dorps- en wijkraden om vragen
te stellen. Vanuit Schardam complimenten voor het stuk, maar er zijn nog geen concrete
plannen. Manu geeft aan dat dit in afwachting is van de raad en het college. Zij maken
uiteindelijk de plannen. Deze visie gaat over de hoofdlijnen.
Van Ep (Kwadijk) de vraag of de dorpsraden de visie zelf moeten printen of dat de gemeente
een papieren versie opstuurt. Hilde gaf aan dat de raden een versie opgestuurd krijgen.
Hans (Hobrede) had een paar vragen de conceptvisie:
- De ambitie per toegevoegde woning openbaar groen toe te voegen. Waar komt het
groen vandaan? Volgens wethouder Schütt houdt dit in dat een percentage van het
plangebied wordt gereserveerd voor openbaar groen.
- Er wordt gestreefd naar twee posities voor snellaadlocaties voor elektrische voertuigen
(EV’s). Is dat niet te weinig? Wethouder Schütt: Dit is iets anders dan gewone laadpunten
voor EV’s, daar zullen er wel meer van komen in de gemeente.
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5. Toelichting meegezonden stukken
Joeri geeft een toelichting op de drie stukken welke zijn meegezonden met de agenda van dit
overleg.
1. Verdeling kernenpot: Na het overleg in november zijn er voorstellen via de mail
verspreid. Het gaat hier om:
- Oprichtingsfeest Dorpsraad Schardam > Toegezegd €3500,- Zwemsteiger Middelie > €15.000,- is gereserveerd, maar omdat de veiligheid goed
voor elkaar moet zijn is de Initiatievenloods van de gemeente ermee bezig het
initiatief door de gemeente te loodsen om te kijken of het haalbaar is.
Wim geeft aan Edammerdijkje veiliger te vinden, dit wordt door zowel andere leden
als de gemeente beaamt, maar HHNK geeft de voorkeur aan Axwijk.
Voorwaarden zijn op het moment nog niet duidelijk, maar zullen verder uitgewerkt
worden.
- Reünie Oud-Middelye > Naar ander potje verplaatst. Past niet in de kernenpot en
ligt nu bij cultuur waar het meer kans maakt.
- Marketingkosten Purmer400 > Afgewezen door college, omdat de kosten al
gemaakt zijn.
Ter verduidelijking over de verdeling van de kernenpot geeft Joeri aan dat het niet e
dorpsraden zijn die bepalen waar het geld naartoe gaat. Dit besluit ligt altijd bij het
college. In de Zeevang werd het overgenomen maar het was geen eigen geld.
Purmer: Gemeente is stroperig in hoe het te werk gaat bij 400 jaar Purmer. Joeri wil in
gesprek blijven met de organisatie om te weten waar de gemeente wel kan helpen. De
gemeente kan niet altijd helpen, maar het is belangrijk om in gesprek te blijven.
2. Hoe omgaan met bewonersinitiatieven: Binnen de gemeente zijn er twee routes om geld
te krijgen voor bewonersinitiatieven. De gemeente kan een subsidie verstrekken, maar
kan ook als een initiatief buiten de subsidieregelingen valt, een gift verstrekken.
Per jaar is er een pot van €15.000,- waarbij er maximaal €1.000,- per initiatief verstrekt
kan worden. Bij giften is er geen maximumbedrag per initiatief, maar kan di niet meer
zijn dan de pot van €10.000.
3. Bekostiging vergadering GDO: Als het GDO wordt uitgenodigd, betaalt de gastheer. Deze
informatie bleek niet juist aan Joeri doorgegeven te zijn, want de dorpsraden nodigen
het GDO niet uit. De verdeling gaat per toerbeurt.
Wim geeft aan de het GDO eerst vergaderde in Edam, maar dat het na het sluiten van
die locatie ging rouleren tussen de kernen.
Niet alle kernen worden even vaak gekozen of lenen zich als vergaderlocatie. Het is in dat
opzicht niet eerlijk om dan de gastheer te laten betalen.
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De meerderheid is het er over eens dat een nazit belangrijk is, om zo ook informeel nog
even met elkaar te praten. Dat is niet overal mogelijk. Daarnaast hebben de dorpsraden
ook niet allemaal dezelfde buffer. Sommige raden hebben meer geld in kas. Mochten de
raden niet uitkomen met de kosten voor een GDO dan kan dat worden aangegeven bij
Joeri.
De gemeente heeft verschillende locaties in beheer en daar is het oude politiebureau
aan De Deimpt in Volendam er ook een van. Joeri geeft aan dat we daar kunnen
vergaderen. Dit past in de gedachte van dat er sober met gemeenschapsgeld omgegaan
moeten worden. Een paar leden vinden dit zuinigheid ten top.
Wethouder Schütt laat weten dat de gemeente niet armlastig is, maar het moet geen
glijdende schaal worden. We kunnen kijken naar een wijziging van het budget van de
dorpsraden en daarna bijvoorbeeld om de 5 jaar evalueren en indexeren. Moet de
bijdrage hoger? Purmer en Schardam krijgen als nieuwe raden straks ook budget.
We kijken eerst hoe het bevalt in De Deimpt en daarna bepalen of we daar blijven of dat
er weer tussen de kernen gerouleerd zal worden. Joeri zal uitzoeken of het mogelijk is
om een gezamenlijke pot te maken en die aan het einde van het jaar te splitsen over de
dorpsraden.
6. Info E/V
- 450 jaar Nederland: In 2022 vieren wij de geboorte van Nederland in 1572. Hierbij staan
de 4 V’s centraal: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid. Wil
Spanjer zal het programma opstellen en hierin zullen enkele thema’s van 75 jaar vrijheid
in terugkomen die door de corona niet door konden gaan. De dorpsraden zijn
uitgenodigd om hierover mee te praten op 14 maart in De Swaen in Edam. Joeri zal de
uitnodiging nogmaals verspreiden.
- Binnen samenleving bezig met meer samenbrengen van partijen: Joeri heeft binnen de
gemeente gevraagd of de dorpsraden hierover bij het volgende GDO over worden
geïnformeerd. Wat is de rol de dorpsraden? Hoe leven we met elkaar samen? Wim zal er
ruimte voor maken tijdens het volgende GDO.
- Subsidieregeling: De dorpsraden kunnen hun €1.250,- voortaan aanvragen via de
website. Verzoek indienen met begroting en dan zal Joeri het beoordelen.
-

-

Verkiezingen: Wethouder Schütt meldt dat er twee nieuwe partijen meedoen aan de
komende verkiezingen. Daardoor is het niet zeker hoe het nieuwe college eruit zal
komen te zien. Hij hoopt op een snelle formatie. Zolang er nog geen nieuw college
gevormd is blijft het huidige college demissionair.
Vluchtelingen Oekraïne: In het voormalige verzorgingshuis De Meermin in Edam worden
160 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Verschillende bedrijven hebben gesponsord
door arbeid en spullen kosteloos beschikbaar te stellen.
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-

Verkeer: In overleg met HHNK wordt de weginrichting aan het begin van Beets, aan het
Westeinde in Oosthuizen en in Hobrede voor het dorpshuis. Ook zijn er gesprekken over
de overdracht van de wegen. Dit onderwerp speelt al lang en zal nog lang duren.
Per kern zal er overleg plaatsvinden tussen Daan Smit van de gemeente en de
dorpsraden over de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid. Voorafgaand aan het
vorige GDO hielden Oosthuizen, Hobrede en Middelie een informeel overleg.
Hans (Hobrede) geeft aan dat er geen zicht is op asfaltherstel. Van de wethouder komt
geen reactie, ook niet na herhaaldelijk mailen. Joeri zal contact opnemen met
wethouder Runderkamp.

7. Knelpunt N247-Klemweg
Vorig jaar juli heeft er een ongeluk met dodelijke afloop plaatsgevonden op de N247 ter
hoogte van de Klemweg bij Middelie. Dit is niet de eerste keer dat er een ongeluk plaatsvindt
op deze weg en specifiek op dit deel waar een rare slinger in de weg zit. Warder, Middelie en
Oosthuizen willen samen met de gemeente optrekken om het bij de provincie, de
wegbeheerder, aan te kaarten.
De politie heeft onderzoek gedaan en hieruit zijn aanbevelingen gekomen die naar de
provincie zijn gestuurd. Zij zullen het rapport vervolgens publiceren. Wanneer is nog niet
bekend. Joeri geeft aan dat de gemeente zich er formeel niet in mag mengen. Informeel
kunnen ze wel ondersteunen.
8. Rondvraag
- Femke (Middelie): Is het mogelijk om statutenwijziging kosten te delen? > Schardam zal
hun statuten delen. Die voldoen aan de juiste regels. Vanuit gemeente gaf bij
vrijwilligersnetwerk een notaris aan dat gezamenlijk opstellen mogelijk is. Joeri zal dit
uitzoeken. Stichtingen hebben 5 jaar de tijd om statuten te laten voldoen aan de WBTR,
maar ze moeten al wel intern regels opstellen.
- Evert (Oosthuizen): Uiterlijk volgende week de notulen gereed? > Akkoord
-

-

Hans (Hobrede): Voor 27 maart moeten de dorpsraden hun UBO-registratie gedaan
hebben. Ook een compliment voor de gemeente voor het leveren van gereedschap voor
opruimen van afval. In Hobrede is ook gestart met de renovatie van de speeltuin.
Wim: Komende maandag, 14 maart, wordt de zendmast bij Middelie geplaatst.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun inbreng. De volgende
vergadering staat voor 20 april op de agenda en zal plaatsvinden in het voormalige
politiebureau aan De Deimpt 7 in Volendam.
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