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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster, 

gehouden op woensdag 9 september 2020 1 aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

Mevrouw H.C. Heerschop burgemeester, voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

De heer M. Bakker BPP  

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange BPP 

De heer N.C.M. de Lange BPP  

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven VVD 

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst VVD 

    

Mede aanwezig:   

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer J.R.P.L. Dings wethouder PvdA/GroenLinks 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

De heer J.J.A.S. Houtenbos wethouder VVD 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft vergadering om 19.30 uur geopend.  

Bij loting is bepaald dat de heer Vinke in geval van hoofdelijke stemming het eerst zijn 

stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Aan de agenda zijn als A-punten toegevoegd: 

 4e. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de ontwerp begroting 2021 en de 

Investeringsagenda Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam 2020-2028. 

 4f. Voorstel tot het vaststellen van de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2020-

2022 en de verordening Duurzaamheidslening gemeente Beemster 2020. 

 4g. Voorstel tot intensivering van de samenwerking tussen de raadsgriffies van 

Purmerend en Beemster in de aanloop naar de fusie tussen Purmerend en 

Beemster. 

  

Agendapunt 6 wordt agendapunt 4d. 

 

Bij agendapunt 11 zijn 5 moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd.  

 
1 Besloten is om de vergadering op 9 september te houden in plaats van 8 september in verband met de eindtijd 

van de commissievergadering van 8 september en omvang van de raadsagenda. 
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De voorzitter heeft vastgesteld dat die allemaal als ingediend moeten worden 

beschouwd. Aan de agenda worden hiervoor de navolgende punten toegevoegd: 

 11a. Motie compensatieregeling aanleg glasvezel huishoudens en bedrijven in het 

buitengebied. 

 11b. Motie behoud stembureau’s in Noord- en Westbeemster. 

 11c. Motie uitvoering woonvisie, 30% sociale huur en koop. 

 11d. Motie zelfbewoning van koopwoningen gemeentelijke 

grondexploitatieprojecten. 

 11e. Motie regenboogweek 10 oktober t/m 17 oktober. 

  

De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 24 juni 2020. 

 De raad heeft de besluitenlijst gewijzigd vastgesteld. Op bladzijde 9 bij agendapunt 10 

moet de zin zijn dat de fracties van VVD en D66 de motie niet steunen. 

 

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst. 

4. Behandeling A-punten. 

  

4a. Bekrachtigen of opheffen geheimhouding over documenten waar 

geheimhouding op berust. 

 De raad heeft de aan de raads- en commissieleden opgelegde geheimhouding op het 

jaarverslag informatieveiligheid 2019 bekrachtigd. 

 

4b. Voorstel tot het wijzigen van de tijdsbestedingsnorm voor wethouder 

Houtenbos. 

 De heer De Lange heeft uitgesproken dat zijn fractie zich loyaal opstelt in het 

faciliteren van extra tijd voor portefeuilles waarin veel werk te verzetten is.  Mevrouw 

Van Boven heeft het college een compliment gegeven voor de voorgestelde 

oplossing. 

De raad heeft de tijdsbestedingsnorm voor wethouder Houtenbos met ingang van  

1 september 2020 tot 1 december 2020 vastgesteld op 0,3 fte in plaats van 0,8 fte. 

 

4c. Voorstel tot het benoemen van een nieuw lid van de rekenkamercommissie 

Purmerend en Beemster. 

 De voorzitter heeft vastgesteld dat er geen andere raadsleden dan mevrouw De Wit 

zich kandidaat stellen.  

De raad heeft mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst hierna, bij acclamatie, benoemd 

tot (intern) lid van de rekenkamercommissie. 

De voorzitter heeft mevrouw De Wit namens de raad gefeliciteerd met haar 

benoeming. Mevrouw De Wit heeft de raad bedankt voor het in haar gestelde 

vertrouwen. De voorzitter heeft de heer Schagen bedankt voor zijn inzet voor de 

rekenkamercommissie. 

 

4d. Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend lid van de 

raadscommissie. 

 De raad heeft mevrouw A. Rutz-Schalk bij acclamatie benoemd tot plaatsvervangend 

lid van de raadscommissie namens de fractie PvdA/GroenLinks (commissielid). 



Besluitenlijst vergadering gemeenteraad d.d. 9 september 2020                                                                    blz. 3    

 
 

Mevrouw Rutz heeft hierna de integriteitsverklaring getekend met mede ondertekening 

van de heer Vinke, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks, en de voorzitter. 

 

De voorzitter heeft het vertrokken commissielid, de heer Van ’t Veer, bedankt voor zijn 

inzet. De heren De Lange en Vinke hebben de heer Van ’t Veer ook bedankt.  

 

4e. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de ontwerp begroting 2021 en de 

Investeringsagenda Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam 2020-2028. 

 De raad heeft besloten een positieve zienswijze te geven. 

 

4f. Voorstel tot het vaststellen van de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2020-2022 

en de verordening Duurzaamheidslening gemeente Beemster 2020. 

 De raad heeft: 

- de uitvoeringsagenda en de verordening vastgesteld, 

- besloten tot de voorgestelde financiële dekking, 

- besloten de mogelijkheid van een duurzaamheidslening open te stellen en 

hiervoor het voorgestelde leenbudget beschikbaar gesteld, 

- de voor dit alles noodzakelijke begrotingswijziging vastgesteld. 

 

4g. Voorstel tot intensivering van de samenwerking tussen de raadsgriffies van 

Purmerend en Beemster in de aanloop naar de fusie tussen Purmerend en 

Beemster. 

 De raad heeft besloten tot de voorgestelde intensivering van de samenwerking tussen 

de raadsgriffies. Ter uitvoering hiervan heeft de raad besloten:  

- de arbeidsovereenkomst met de heer M. Timmerman per 9 september 2020 te 

beëindigen. 

- per 9 september 2020 een overeenkomst met de gemeente Purmerend aan te 

gaan voor de detachering van de heer M. Timmerman bij de gemeente Beemster 

voor de functie van griffier. 

- gelet op artikel 107 lid 1 van de Gemeentewet, de heer M. Timmerman per  

9 september 2020 (opnieuw) aan te wijzen tot griffier van de gemeente Beemster. 

 

5. B-punt: Voorstel tot het vaststellen van de dorpsontwikkelingsvisie 

Middenbeemster. 

 Over dit voorstel zijn 17 amendementen en 1 motie aangekondigd. De voorzitter heeft 

vastgesteld dat die allemaal als ingediend moeten worden beschouwd. 

 

Ingediende amendementen: 

 Nr. Fractie Titel 

 1 BPP Aantal bouwlagen woningen 

 3 BPP Invulling ijsbaanterrein 

 4 BPP Parkeervoorziening Bezoekerscentrum Beemster 

 5 BPP Wijkontsluiting 4e kwadrant De Keyser 

 6 D66 Maximaal aantal woningen, herstel openbaar groen balans 

 7 PvdA/GroenLinks Energietransitie 

 8 VVD Agrarisch verkeer De Keyser 

 9 VVD Beemster bouwhoogte 

 10 VVD Biodiversiteit 

 11 VVD Gebouw Ootje Tontel 
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 Nr. Fractie Titel 

 12 VVD Groen dorp 

 13 VVD Jeu de Boules bij de seniorenwoningen 

 14 VVD Marktplein 

 15 VVD Speeltuin De Vreugdegaard 

 16 VVD, BPP Bamestra en Insulinde behouden voor bedrijven 

 17 VVD, BPP, 

PvdA/GroenLinks 

Rondje Middenbeemster 

 18 CDA Bouwhoogte 

  

Ingediende motie: 

 Nr. Fractie Titel 

 19 VVD Sporthal S.V. Beemster 

  

De ingediende amendementen zijn, inclusief de eventuele aanpassingen daarvan in 

de vergadering, aan deze besluitenlijst gehecht en worden geacht hiervan deel uit te 

maken. 

 

Over de amendementen en de motie is gedebatteerd door mevrouw De Wit, de heer 

Groot, de heer De Waal, mevrouw Jonk, de heer Commandeur, wethouder Zeeman, 

wethouder Butter en wethouder Dings. 

 

De vergadering is na de 1e termijn van de fracties, op verzoek van het college 

geschorst geweest van 21.15 uur tot 21.41 uur.  

 

Reactie college op de amendementen en motie 

 

 Nr. Titel Reactie college 

 1 Aantal bouwlagen woningen Juicht onderzoek naar bouwlagen en parkeren 

toe. 

 3 Invulling ijsbaanterrein Ontraden, ontneemt mogelijkheden in de 

toekomst. 

 4 Parkeervoorziening 

Bezoekerscentrum Beemster 

Ontraden, niet opnemen in de visie, kan wel in 

onderzoek worden genomen binnen het kader 

van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 

(GVVP) als de raad hiervoor opdracht geeft. 

 5 Wijkontsluiting 4e kwadrant 

De Keyser 

Ontraden, niet opnemen in de visie, kan wel in 

onderzoek worden genomen binnen het kader 

van het GVVP als de raad hiervoor opdracht 

geeft. 

 6 Maximaal aantal woningen, 

herstel openbaar groen 

balans 

Ontraden, maximaliseren ontneemt 

mogelijkheden in de toekomst. 

 7 Energietransitie Ontraden. 

 8 Agrarisch verkeer De Keyser Ontraden, er is geen sprake van enige belofte, 

niet opnemen in de visie, kan wel in onderzoek 

worden genomen binnen het kader van het 

GVVP als de raad hiervoor opdracht geeft. 

 



Besluitenlijst vergadering gemeenteraad d.d. 9 september 2020                                                                    blz. 5    

 
 

 Nr. Titel Reactie college 

 9 Beemster bouwhoogte Ontraden, uitvoering woonvisie wordt hierdoor 

haast onmogelijk, een hogere bouwhoogte dan 

2 lagen met een kap geldt alleen voor de 

locatie gemeentehuis en de locatie De Blauwe 

Morgenster bij verplaatsing van de school. 

 10 Biodiversiteit Ontmoet geen bezwaar. 

 11 Gebouw Ootje Tontel Ontraden. 

 12 Groen dorp Ontraden. 

 13 Jeu de Boules bij de 

seniorenwoningen 

Ontraden, realisatie hiervan is binnen de 

voorliggende visie mogelijk. 

 14 Marktplein Ontmoet geen bezwaar maar amendement  is 

overbodig, zie bladzijde 17 van de visie. 

 15 Speeltuin De Vreugdegaard Ontraden met de vermelding door wethouder 

Zeeman dat in december voor deze locatie een 

voorstel aan de raad wordt gedaan. 

 16 Bamestra en Insulinde 

behouden voor bedrijven 

Toestaan van “echte” bedrijfswoningen 

ontmoet geen bezwaar. 

 17 Rondje Middenbeemster Overbodig, realisatie hiervan is binnen de 

voorliggende visie mogelijk. 

 18 Bouwhoogte Voorkeur gaat uit naar onderzoek zoals 

bedoeld in amendement 1. 

 19 Sporthal S.V. Beemster  Dit is een motie vreemd aan de orde, stemt in 

met onderzoek. 

  

De vergadering is na de reactie van het college in 1e termijn, op verzoek van mevrouw 

Van Boven, geschorst geweest van 21.57 uur tot 22.26 uur. 

 

Gelet op de uitkomsten van de 1e termijn is in de 2e termijn het navolgende door de 

woordvoerders van de fracties gemeld / doorgevoerd: 

 

 Nr. Titel Mutatie 

 1 Aantal bouwlagen woningen Amendement is aangepast. 

 4 Parkeervoorziening 

Bezoekerscentrum Beemster 

Amendement is ingetrokken. Hier wordt in het 

kader van het GVVP op teruggekomen. 

 5 Wijkontsluiting 4e kwadrant 

De Keyser 

Amendement is ingetrokken. Hier wordt in het 

kader van het GVVP op teruggekomen. 

 8 Agrarisch verkeer De Keyser Amendement is ingetrokken. Hierop wordt 

teruggekomen. 

 9 Beemster bouwhoogte Amendement is ingetrokken. 

 13 Jeu de Boules bij de 

seniorenwoningen 

Amendement is aangepast. 

 15 Speeltuin De Vreugdegaard Amendement is ingetrokken. 

 17 Rondje Middenbeemster Toevoeging: fractie PvdA/GroenLinks is mede 

indiener van dit amendement. 

 18 Bouwhoogte Amendement is aangepast. 

 19 Sporthal S.V. Beemster  Motie is ingetrokken en zal als motie vreemd 

aan de orde worden ingebracht. 
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De vergadering is na de 2e termijn van de fracties en het college, op verzoek van de 

heer De Waal en mevrouw Jonk geschorst geweest van 23.10 uur tot 23.15 uur. 

 

Besluitvorming over de amendementen 

Er is geen behoefte aan hoofdelijke stemming 

 

 Nr Titel Voor  Tegen Stem-

verhouding 

Besluit 

 18 Bouwhoogte CDA, VVD, 

D66, 

PvdA/Groen

Links 

 BPP 7-6 Aangenomen 

 1 Aantal bouwlagen 

woningen 

BPP * VVD, CDA, 

D66, 

PvdA/Groen

Links 

6-7 Verworpen 

 12 Groen dorp VVD, D66, 

CDA 

BPP, 

PvdA/Groen

Links 

5-8 Verworpen 

 3 Invulling ijsbaanterrein BPP, VVD, 

CDA, D66 

PvdA/Groen

Links 

11-2 Aangenomen 

 6 Maximaal aantal 

woningen, herstel 

openbaar groen 

balans 

D66, BPP VVD, CDA, 

PvdA/Groen

Links 

7-6 Aangenomen 

 7 Energietransitie PvdA/Groen

Links, BPP 

VVD CDA 

D66 

- 13-0 Aangenomen 

 10 Biodiversiteit VVD, CDA, 

D66, BPP, 

PvdA/Groen

Links 

- 13-0 Aangenomen 

 11 Gebouw Ootje Tontel VVD, CDA, 

D66, BPP, 

PvdA/Groen

Links 

- 13-0 Aangenomen 

 13 Jeu de Boules bij de 

seniorenwoningen 

VVD, CDA BPP, D66, 

PvdA/Groen

Links 

4-9 Verworpen 

 14 Marktplein VVD, CDA, 

D66,, BPP 

PvdA/Groen

Links 

- 13-0 Aangenomen 

 16 Bamestra en Insulinde 

behouden voor 

bedrijven 

VVD, BPP,, 

CDA, D66, 

PvdA/Groen

Links 

 

- 13-0 Aangenomen 
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 Nr Titel Voor  Tegen Stem-

verhouding 

Besluit 

 17 Rondje 

Middenbeemster 

VVD, BPP, 

PvdA/Groen

Links, D66 

CDA 12-1 Aangenomen 

  

* Bij amendement 1 heeft mevrouw Jonk de navolgende stemverklaring afgelegd: met 

dit amendement en dus het onderzoeken, respecteert de fractie de visie. Dit is reden 

waarom de fractie het amendement in stemming brengt. 

 

 Besluitvorming over het raadsvoorstel 

De raad heeft besloten: 

- De reactie van de ingebrachte inspraak vast te stellen overeenkomstig de bij het 

raadsbesluit behorende Nota van Inspraak. 

- Met inachtneming van de Nota van Inspraak en met wijziging op grond van de 

aangenomen amendementen, de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster 

als structuurvisie conform artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te 

stellen. 

 

7. Ingekomen stukken. 

 Op verzoek van de fractie PvdA/GroenLinks heeft de raad besloten de ingekomen 

stukken 54 en 54a, afvalmonitor 2019 met de aanbiedingsbrief van het college, te 

agenderen voor bespreking in de commissie van 29 september. 

 

De raad heeft de andere / navolgende stukken voor kennisgeving aangenomen. 

- Het bericht van het DB Vervoerregio Amsterdam aan de regioraad, 

beschikbaarheids-vergoeding voor de OV-sector. 

- De terugblik op ALV HVC van 28 mei 2020. 

- De brief van het college, financieel compensatiepakket coronacrisis 

- De mail d.d. 9 juni 2020 van een inwoner over de optie dependance op het huidige 

terrein van de basisschool en kinderopvang te Zuidoostbeemster. 

- De mail d.d. 9 juni 2020 van mevrouw Mors-Sweers over de optie dependance op 

het huidige terrein van de basisschool en kinderopvang te Zuidoostbeemster. 

- De mail d.d. 10 juni 2020 van een inwoner over de optie dependance op het 

huidige terrein van de basisschool en kinderopvang te Zuidoostbeemster. 

- De mail d.d. 10 juni 2020 van Schoolvrij voor een betere optie over de optie 

dependance op het huidige terrein van de basisschool en kinderopvang te 

Zuidoostbeemster. 

- De mail d.d. 10 juni 2020 van de Stichting Sociale Databank Nederland over het 

coronavirus. 

- De mail d.d. 10 juni 2020 van de heer Kastelein over de optie dependance op het 

huidige terrein van de basisschool en kinderopvang te Zuidoostbeemster. 

- De mail d.d. 10 juni 2020 van een inwoner over de optie dependance op het 

huidige terrein van de basisschool en kinderopvang te Zuidoostbeemster. 

- Het rapport van de Nationale ombudsman, Hindernisbaan zonder finisch – Wsnp. 

- De motie van de gemeente Kerkrade, afschaffing verhuurdersheffing. 

- Het bericht d.d. 11 juni 2020 van de Vervoerregio Amsterdam, verder uitstel 

aanbesteding concessie Zaanstreek-Waterland. 
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- De mail d.d. 12 juni 2020 van ECIO, verbeteren inkomenspositie studenten met 

een functiebeperking. 

- De mail d.d. 12 juni 2020 van Toiletalliantie, campagne hier moet je zijn. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 12 juni 2020 VrZW en GGD coronavirus. 

- De mail d.d. 12 juni 2020 van een inwoner over de optie dependance op het 

huidige terrein van de basisschool en kinderopvang te Zuidoostbeemster. 

- De brief d.d. 15 juni 2020 van de Raad van State, uitstel uitspraak in 

beroepsprocedure bestemmingsplan Herinrichting N243. 

- De brief d.d. 15 juni 2020 van SWDV Advocaten, dorpsontwikkelingsvisie van 

Zuidoostbeemster. 

- De brief d.d. 16 juni 2020 van het college, uitkomsten meicirculaire 2020. 

- De brief d.d. 16 juni 2020 met bijlagen van het college, verantwoording 2019 

kwaliteit omgevingsrecht en jaarverslag 2019 OD IJmond. 

- De mail d.d. 16 juni 2020 van Sportvisserij MidWest Nederland over de Regionale 

Energie Strategie. 

- Het jaarverslag 2019-2020 van de Sportraad Purmerend. 

- De brief d.d. 17 juni 2020 met bijlagen van college, verslag voortgang informatie- 

en archiefbeheer. 

- De brief d.d. 18 juni 2020 van bewoners Zuidoostbeemster, aanbieding petitie en 

handtekeningenactie TEGEN de dependance op het schoolplein. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 19 juni 2020 VrZW en GGD coronavirus. 

- De brief d.d. 18 juni 2020 van het schoolteam van obs De Bloeiende Perelaar over 

een dependance op het terrein van de basisschool. 

- De brief d.d. 22 juni 2020 van het college, Wet verplichte ggz, verkennend 

onderzoek op het gemeentehuis. 

- De motie van de gemeente Edam-Volendam, wetvoorstel versterking decentrale 

rekenkamers. 

- De brief d.d. 24 juni 2020 van de gemeente Noordoostpolder, indienen motie 

tijdens ALV VNG september 2020 met betrekking tot de Omgevingswet. 

- De motie van de gemeente Renkum, onhoudbaar (gemeentefinanciën). 

- De brief d.d. 24 juni 2020 van de rekeningencommissie gemeente Enschede, 

voortgang actie Stop de begrotingserosie. 

- De mail d.d. 24 juni 2020 van een inwoner over de optie dependance op het 

huidige terrein van de basisschool en kinderopvang te Zuidoostbeemster. 

- De brief d.d. 25 juni 2020 van Vluchtelingenwerk Nederland ea,, voortgang 

campagne #500kinderen. 

- De uitspraak d.d. 24 juni 2020 van de Raad van State in de beroepsprocedure 

bestemmingsplan Herinrichting N243. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 26 juni 2020 VrZW en GGD coronavirus. 

- De mail d.d. 26 juni 2020 van de Omgevingsraad Schiphol, Tienpuntenplan 

Hinderbeperking. 

- De brief d.d. 29 juni 2020 van de heer D.J. van ’t Veer, ontslagneming als 

plaatsvervangend lid van de raadscommissie (commissielid). 

- De (vertrouwelijke) brief d.d. 30 juni 2020 van het college inzake de aanleg van 

een bushalte ter hoogte van Purmerenderweg 169 te Zuidoostbeemster. 

- De brief d.d. 30 juni 2020 van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), agenda 

regiegroep MRA van 30 oktober, MRA werkplan en begroting 2021. 

- De motie van de gemeente Noordoostpolder, behoud autonome lokale 

rekenkamerfuncties. 
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- De brief d.d. 1 juli 2020 van het college, ontwikkelingen specialistische jeugdhulp 

in Zaanstreek-Waterland. 

- De brief d.d. 1 juli 2020 van Gedeputeerde Staten NH, (positieve) zienswijze 

herindelingsadvies Beemster-Purmerend. 

- De motie van de gemeente Sint-Michielsgestel, stabieler gemeentefonds. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 3 juli 2020 VrZW en GGD coronavirus. 

- Het bericht d.d. 2 juli 2020 van de Vervoerregio Amsterdam, uitstel aanbesteding 

concessie Zaanstreek-Waterland met 1½ jaar. 

- De memo d.d. 6 juli 2020 van het college, locatie tijdelijk gebouw basisscholen en 

kinderopvang Zuidoostbeemster. 

- De brief d.d. 1 juli 2020 van Gedeputeerde Staten NH, uitkomsten bestuurlijk 

overleg 14 mei 2020 inzake het project N243 met de bijlage memo d.d. 2 juli 2020 

van het college inzake de uitspraak van de Raad van State in de 

beroepsprocedure bestemmingsplan Herinrichting N243. 

- De motie en brief d.d. 2 juli van de gemeente Steenbergen aan de Tweede Kamer, 

zorgen uitrol 5G. 

- Het jaarverslag 2019 van de Boerderijenstichting Noord-Holland. 

- De motie van de gemeente Almelo, meer waardering zorgverleners. 

- De motie van de gemeente Almelo, herverdeling gemeentefonds jackpot of lid op 

de neus? 

- De motie van de gemeente Loon op Zand, opvang kinderen Griekse vluchtelingen-

kampen. 

- De brief d.d. 7 juli 2020 van het college, Dorpsontwikkelingsvisie van 

Zuidoostbeemster. 

- De memo d.d. 8 juli 2020 van het college, beantwoording vraag fractie D66 over 

het ingekomen stuk, de brief van 8 mei 2020 van de Stichting Nekkerzoom inzake 

het Hollenbergterrein Vredenburghweg. 

- De brief d.d. 9 juli 2020 van de GGD Zaanstreek-Waterland, impact 

coronapandemie. 

- De bestuursmededeling d.d. 9 juli 2020 van het Recreatieschap Twiske-

Waterland. 

- De motie van de gemeente Brunssum, verhoging minimumloon naar € 14 per uur. 

- De jaarverslagbrief 2019 gemeente Beemster van HVC. 

- De brief d.d. 7 juli 2020 van het college, jaarverantwoording kinderopvang 2019. 

- De brief d.d. 16 juli 2020 van NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en 

sociaal bankieren), oproep middelen vrijmaken voor financiële hulpverlening. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 17 juli 2020 VrZW en GGD coronavirus. 

- De brief d.d. 17 juli 2020 van het Recreatieschap Twiske-Waterland, vastgestelde 

ambitiedocument en nota van antwoord ingebrachte zienswijzen. 

- De brief d.d. 28 juli van de provincie NH, goedkeuring begrotingswijzigingen 

natuuronderzoeken en aanleg twee O2 velden sportcomplex vv ZOB. 

- Het concept verslag van de vergadering d.d. 2 juli 2020 van het AB VrZW. 

- De brief d.d. 29 juni 2020 van het college, ondertekening Lokaal Sportakkoord 

Purmerend en Beemster met als bijlage het sportakkoord. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 31 juli 2020 VrZW en GGD coronavirus. 

- De motie van de gemeente Papendrecht, verhuurdersheffing sociale 

huurwoningen. 

- De motie van de gemeente Loon op Zand, financiën vanuit het Rijk. 

- De brief d.d. 25 juni 2020 (ingek 31 juli) van de provincie NH, informatie over de 

voortgang en stand van zaken planning Omgevingsverordening NH2020. 
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- De brief d.d. 9 juli 2020 (ingek 22 juli) van het college, beantwoording vragen 

vanuit de raadscommissie over de aanleg van twee O2 velden sportcomplex vv 

ZOB.  

- De onderzoeksopzet d.d. juli 2020 van de rekenkamercommissie Purmerend-

Beemster, werelderfgoed Droogmakerij De Beemster. 

- De brief d.d. 4 augustus 2020 van de branchevereniging VHG ondernemers in 

groen, oproep bezuinig niet op groen. 

- Het bestuurlijk bericht d.d. 7 augustus 2020 GGD coronavirus. 

- De open brief d.d. 10 augustus 2020 van de portefeuillehouders participatie en 

Regionaal Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland aan werkgevers, oproep werkgever 

pak de kansen om kwetsbaar personeel vast te houden. 

- De brief d.d. 11 augustus 2020 (ingek 25 augustus) van het college, overzicht 

declaraties 2019 collegeleden. 

- De brief d.d. 12 augustus 2020 van de provincie NH, beoordeling interbestuurlijk 

toezicht, informatie- en archiefbeheer 2019-2020. 

- De motie van de gemeente De Fryske Marren, bijstandsnorm. 

- De motie van de gemeente Noordoostpolder van de ALV VNG, 

onderwijshuisvesting. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 14 augustus 2020 VrZW en GGD coronavirus. 

- De brief d.d. 21 augustus 2020 van OD IJmond, vaststelling begroting 2021 en 

overzicht ingediende zienswijzen. 

- De brief d.d. 21 augustus 2020 van de provincie NH, toezending afschrift brief 

provincie naar het ministerie van BZK over financiële weerbaarheid (NH) 

gemeenten. 

 

Mevrouw Jonk heeft een vraag willen stellen over ingekomen stuk 42 (brief college  

1 juli ontwikkelingen specialistische jeugdhulp). De voorzitter heeft aangegeven dat dit 

niet kan bij dit agendapunt. De vraag moet schriftelijk worden gesteld.  

 

8. Mededelingen. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

9. Actuele politieke vragen aan het college. 

 Mevrouw Van Boven heeft vragen gesteld over de financiële positie van instellingen 

waar beemsterlingen hun zorg van ontvangen en het indien nodig hiervoor aanpassen 

van de risicoparagraaf van de begroting. Wethouder Houtenbos heeft geantwoord dat 

dit onderwerp de nadrukkelijk aandacht van het college heeft.  

 

10. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente 

Beemster in besturen van verbonden partijen. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

11. Moties vreemd aan de orde van de dag. 

 De vergadering is van 23.28 uur tot 23.29 uur geschorst geweest op verzoek van de 

heer De Lange. 

 

De heer De Lange heeft het ordevoorstel gedaan om moties vreemd aan de orde van 

de dag te behandelen in de raadsvergadering van 29 september, zodanig dat die dan 

voor 22.30 uur zijn behandeld. Dit gezien de uitloop van de huidige vergadering. 
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Op voorstel van de voorzitter heeft de raad besloten alleen agendapunt 11e te 

behandelen en de andere moties te agenderen in de raadsvergadering van  

29 september 2020.  

 

11e. Motie regenboogweek 10 oktober t/m 17 oktober. 

 De ingediende motie luidt: 

 

“De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 9 september 2020.  

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.   

Constateert dat: 

- Begin oktober de nationale regenboogweek is; 

- Artikel 1 van onze Grondwet discriminatie verbiedt op welke grond dan ook. 

Overwegende dat: 

- De raad van mening is dat dat óók in Beemster niet onopgemerkt voorbij mag 

gaan; 

- De raad van mening is dat de gemeente daarvoor een niet te miskennen signaal 

moet laten zien; 

- De inspraak van Kirsten Visser op ons indruk heeft gemaakt. 

Verzoekt het College: 

1. Startend op 9 oktober 2020, de hele regenboogweek de regenboogvlag te laten 

wapperen vanaf de vlaggenmast bij het gemeentehuis; 

2. Het hijsen van de regenboogvlag in de vlaginstructie op te nemen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fracties PvdA/GroenLinks, BPP, CDA, D66, VVD”. 

 

Over de motie is geen debat gevoerd. Wethouder Dings heeft ingebracht dat het 

college de motie onderschrijft en zal uitvoeren.  

 

De raad heeft de motie aangenomen. 

 

12. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 23.33 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 29 september 2020. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.C. Heerschop  M. Timmerman 
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AMENDEMENT

Raadsvergadering van: 9 september 2Q20

Behorende bij agendapunt: 5

Ondenruerp: Voorstel vaststellen Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster,
aantal bouwlagen woningen.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

Overwegende dat:
1. De opgave waar de gemeenteraad van Beemster zich voor heeft gesteld, 35% totaal

sociale woningbouw, niet haalbaar is in het huidige stedenbouwkundig plan van het 4"
kwadrant De Keyser.

2. Het noodzakelijk is daarenboven betaalbare appartementen voor starters en ouderen te
realiseren met waar mogelijk toepassen van de ministeriele regeling voor het Knarrenhof.

3. Voor beide doelstellingen zal daartoe door het college middels onderzoek beleidsmatige
ruimte gevonden moeten worden en vrijheidsgraden moeten worden gegeven.

4. Het toepassen van meer woonlagen (inclusief zelfstandige woning in de kap)
mogelijkheden bieden voor het behalen van genoemde doelstellingen, zonder het gehele

stedenbouwkundige plan te moeten herzien.
5. Hetstee leg€nhe¡d e1 nah¡¡gele

hoeveelhdd groen in de wi''c eo ¡rpenseert veor cle evtra,verstening in de heegte'
6. Gedeelde voorzieningen in een centraal gelegen bouwwerk van een wijk(je) het mogelijk

maken dat niet iedere woning een aparte berging en dito hekwerk nodig heeft.

7. Een half verdiepte parkeermogelijkheid tevens mogelijkheden biedt om de bouwhoogte te
beperken en groen in de wijk helpt te versterken door de wijk parkeerplaatsarm te
maken.

Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor:

A. ln de Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster op te nemen dat onderzoek zal worden

uitgevoerd voor: de locatie gemeentehuis, huidige locatie OBS de Blauwe Morgenster en
op een nog nader te bepalen locatie in 4" kwadrant De Keyser het mogelijk te maken om
meer woonlagen met kap, voor zelfstandige bewoning, toe te passen.

B. Het college verdere vrijheidsgraden te geven voor dat onderzoek zoals parkeren buiten
de wijk, half verdiept onder appartementsgebouwen parkeren en andere optimalisatie toe
te passen om tot de woondoelstellingen voor sociale woningbouw te komen inclusief
woningen voor ouderen en starters.

wç i'P? (6)
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Raadsvergadering van: 9 september 2020

AMENDEMENT
Uttor:

11.^,
Behorendebijagendapunt: 5

Onderwerp Voorstel vaststellen Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster,
invulling ijsbaanterrein.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 147bvan de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

Ovenruegende dat:

De dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster spreekt over:
1. Ruimte geeft "lucht', open plekken kenmerkend zijn voor het dorp en gewaardeerd

worden door de inwoners. Groen en water helpen om de bebouwde omgeving te koelen
en wateroverlast en droogte te beperken.

2. De ijsbaan ruimte biedt voor sport en evenementen en van belang is voor de sociaal-
maatschappelijke cohesie in het dorp en deze onafhankelijk van de sportvelden mogelijk
moet zijn.

3. De genoemde woningbouw op de ijsbaan in conflict kan komen met de functie en
mogelijkheden van evenementen die gehouden worden op. het overgebleven
ijsbaanterrein.

Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor:

A. Op het ijsbaanterrein geen woningbouw te ontwikkelen

B. Het ijsbaanterrein de huidige functie te laten behouden.

C. Daarnaast te onderzoeken wat een aanvullende waarde kan zijn voor sport,
evenementen en recreatie.
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AMENDEMENT

Raadsvergadering van: I september 2020

Behorendebijagendapunt: 5

Onderwerp Voorstel vaststellen Dorpsontwikkelingsvisie M iddenbeemster,
parkeervoorziening Bezoekerscentrum Beemster.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

oveMegende dat:
1. Het Bezoekerscentrum Beemster de wens uitgesproken heeft om in de nabije toekomst

een vernieuwd bezoekerscentrum te willen realiseren ( en voor het verkrijgen van de
vergunning hiervoor een parkeermogelijkheid in de nabijheid moet zijn).

2. Voor het uitdragen van het verhaal van de Beemster er een professioneel en goed

toegankelijk bezoekerscentrum van belang is.

3. Er in het verleden meermaals gesproken is over het creëren van parkeerplaatsen langs
de Morgenweg en/of Klaas Hogetoornlaan ten behoeve van het bezoekerscentrum en

hierover niets in de concept DorpsontwikkelingsVisie Middenbeemster is opgenomen.
4. Het realiseren van parkeermogelijkheden nabij het bezoekerscentrum ook mogelijkheden

biedt voor het OV parkeren; voor het op- en uitstappen.
5. De genoemde parkeerplaats bij het voormalige gemeentehuis mogel'tjk onvoldoende is

om te voorzien in parkeerbehoefte voor aanwonende in de nog te realiseren woningbouw
en bij grotere activiteiten in de kern en op afstand ligt van het bezoekerscentrum.

6. Deze parkeervoorziening ook een aanvulling kan zijn bij andere activiteiten in de kern

van Middenbeemster.

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging vast te stellen

Op bladzijde 19 bij de paragraaf over het bezoekerscentrum de tekst toevoegen: "Ten

behoeve van het bezoekerscentrum zal een parkeervoorziening langs de Klaas
Hogetoornlaan of Morgenweg worden gerealiseerd."

Fractie
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Raadsvergadering van: 9 september 202Q

Behorendebijagendapunt: 5

Ondenruerp: Voorstel vaststellen Dorpsontwikkelingsvisie M iddenbeemster,
wijkontsluitingsweg 4" kwadrant, De Keyser.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 2018,

Overwegende dat:
1. De leefbaarheid en maatschappelijke gebruik van het centrum van Middenbeemster rond

de kruising Middenweg-Rijperweg in hoge mate wordt bepaald door de hoeveelheid
personenauto's, vrachtvervoer en agrarisch verkeer.

2. Dit al aanleiding is geweest om een deel van dit verkeer geen doorgang te geven over de
Rijpennteg vanaf de Middenweg naar dit centrum (visa versa)

3. Daarvoor in het verleden ook besloten is om dit soortgelijk te bevorderen met de aanleg
van de Bamestraweg om het 2" kwadrant van Middenbeemster

4. Er veel bovenlokaal doorgaand verkeer is in Noord-Zuid richting en nu ook door
woningbouw vanuit Oost-West veel verkeer uit de woongemeenschap Middenbeemster
dit kruispunt opzoekt naar de N244.

5. Het marktplein en het winkelgebied daardoor in gebruiksmogelijkheden worden beperkt
dan wel een door verkeer, gevaar en lawaai gedomineerde omgeving is geworden

6. Er mogelijkheden zijn om dit verkeer in Oost-West richting over het kruispunt en dus door
het dorpshart te beperken

7. Dit met een wijkontsluitingsweg in het 4e kwadrant van De Keyser kan worden
gerealiseerd.

8. Deze route binnenkort bij het realiseren van een nieuw schoolgebouw voor obs De
Blauwe Morgenster in het 4e kwadrant veel verkeersbewegingen over genoemde kruising
kan voorkomen en daarmee een grote verlichting geeft van het dorpshart.

Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor:

ln de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster op te nemen: "De realisatie van een
wijkontsluitingsweg in het 4" kwadrant van De Keyser. Deze dient veilig ingericht te zijn voor
gebruik door voetgangers, fietsers, voertuigen én agrarische voertuigen, ten behoeve van
het bereiken van de percelen aan de Morgenweg en Hendricus de Goedeweg (en eventueel
andere percelen die door agrariërs nabij het 4e kwadrant in gebruik zijn)."
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AMENDEMENT

Raadsvergadering van: 9 september 202Q

Behorendebijagendapunt: 5

Ondenruerp Voorstel vaststellen Dorpsontwikkelingsvisie M iddenbeemster,
maximaal aantalte bouwen woningen en herstelopenbaar groen-
balans binnen elke kwadrant.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 2018,

Ovenrvegende dat:
1. Het dorp Middenbeemster een hoegenaamd vastliggende buitengrens kent en derhalve -

ook op termijn - beperkte uitbreidingsmogelijkheden heeft. De adressendichtheid,
gemeten inclusief de geplande uitbreiding 'De Keyser', als "sterk stedelijk" wordt
aangeduid (bron: CBS). Hierdoor de balans met het openbaar groen (zijnde parken,

bossen, natuurgebieden, recreatieve terreinen) voor het dagelijks gebruik van groen
(spelen, luieren, sporten) ernstig wordt verstoord en daarmee een kritische grens wordt
bereikt, zo niet wordt overschreden.

2. Het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad Landelijk Gebied refereren aan de
Nota Ruimte en stellen: "Beleidsmatig is een richtgetal aangegeven van 75 m2 groen per
woning, gebaseerd op de recreatieve functie van groen". "Buiten de stad stagneert de
aanleg van recreatief groen ten opzichte van de taakstelling (Natuurbeleid)."

3. Met de voorziene groei van het aantal inwoners de verkeersdruk zal toenemen.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat op diverse wegvakken in en rond
Middenbeemster nu reeds normen worden overschreden en de verkeersveiligheid in het
geding is.

Stellen wij de raad van Beemster voor

De realiteit als voornoemd onder ogen te zien, haar verantwoordelijkheid te nemen en
derhalve te komen tot onderstaand besluit en toevoeging aan de dorpsontwikkelingsvisie:
- Voor de komende 20 jaar het reeds vastgestelde contingent van 590 woningen - in eerste

instantie genoemd voor uitbreiding 'De Keyser'- als absoluut maximum voor de gehele
dorpskern Middenbeemster te laten gelden en,

- De inspanningsverplichting op zich te nemen om te komen tot een betere verhouding van
het aantalwoningen ten opzichte van het recreatieve groen door herstel van de
zogenoemde 'openbaar groen-balans' binnen elk kwadrant.
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Raadsvergadering van: 9 september 2020

Behorendebijagendapunt: 5

Ondenverp: Dorpsontwikkelingsvisie M iddenbeemster, energietransitie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 2018.

Ovennregende dat:
1. ln de structuurvisie dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster energietransitie verder niet

uitgewerkt wordt.
2. .Er gesproken wordt op bladzijde 41 dat een deel hiervan terug te vinden is in het

Transitieplan van de gemeente. Het niet duidelijk is over welk transitieplan dit gaat en

hier ook geen besluiten over zijn genomen door de raad van Beemster.
3. Er momenteel investeringen in voorbereiding zijn over de aanleg van stadsvennrarming

voor het vierde kwadrant van Beemster.
4. De raad van Beemster hier geen uitspraak over heeft gedaan.

5. Door bewoners op één van de thema-avonden in het kader van de mogelijkheid te
komen tot een energie coöperatie naar voren is gebracht.

6. Er momenteel gewerkt wordt aan een Regionale Energiestrategie regio Zaanstreek-
Waterland die inzicht moet geven in hoe de regio kan voorzien in een eigen aanbod, en
watzij hiervoor nodig heeft van de gemeente en kan betekenen voor de gemeente op het
gebied van niet-fossiele energievoorziening.

7. De gemeente wel participeert in het project 'Zon op agrarische daken'.
8. Er op dit moment een herwaardering is voor lokaal geproduceerde producten en

diensten. Hier kan energie een onderdeel van zijn.
9. Er gezocht wordt naar verbinding tussen dorp en buitengebied, tussen boer en burger.

En energietransitie hiervoor een mooi instrument kan zijn om dit te versterken.

Stellen wij de raad van Beemster voor de volgende wijzigingen vast te stellen:
Om in de uitvoeringsparagraaf op te nemen:
Eneroietransitie
. Besteding: Het ontwikkelen van de energietransitie met inwoners, zowel die afnemen als

die aanbieden. Waarbij de gemeente stimuleert en faciliteert en ondezoekt of de
oprichting van een energie coöperatie dan wel aansluiting bij een bestaande tot de
mogelijkheden behoort.

¡ Ruimtelijk-functionele relatie: Het uitwerken en inrichten van een energie infrastructuur
voortvarend op te pakken met participanten in de energiecoöperatie. Hierbij kijken naar
transport van energie, opslag van energie en mogelijkheden voor smart-grid in straat,
buurt of

Fractie
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Raadsvergadering van: 9 september 2020

Behorende bij agendapunt: 5

Onderwerp: Dorpsontwikkeli ngsvisie M iddenbeemster, agrarisch verkeer
De Keyser.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

overwegende, dat:
1. De percelen ten zuiden van nieuwbouwwijk De Keyser de enige percelen zijn in

Middenbeemster waar de uitrit van de agrarische percelen uitkomt in de woonwijk.
2. Agrarisch verkeer door een woonwijk niet veilig noch wenselijk is.

3. Om deze reden bij de planning en bouw van deze nieuwbouwwijk een aparte ontsluiting
voor het agrarisch verkeer van en naar deze percelen middels een (agrarische) ventweg
was toegezegd aan de betreffende agrariërs.

4. Deze agrarische ventweg ook was toegezegd aan de kopers van de woningen aan de
Morgenweg en Hendricus de Goedeweg

5. Deze toegezegde ventweg (nog) niet is gerealiseerd en (nog) niet in de planning staat.

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijzigingen vast te stellen

A. Een veilige ontsluiting te creëren, uitsluitend voor het agrarisch verkeer van en naar de
percelen ten zuiden van De Keyser.

B. Deze ontsluiting op dusdanige wijze in te richten dat dit geen belemmering ondervindt
van de regels omtrent het Werelderfgoed.

C. ln overleg met de betreffende agrariërs te bekijken of dit een werkbare oplossing is en

anders hiervoor een soortgelijke passende oplossing te vinden.
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Raadsvergadering van: 9 september 2020

Behorendebijagendapunt: 5

Onderwerp: Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster, Beemster bouwhoogte

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

overwegende, dat:
1. De bouwhoogte in Beemster is vastgesteld op 2 lagen + kap.
2. Deze bouwhoogte ook wordt aangehouden in de structuurvisie voor Zuidoostbeemster
3. Deze bouwhoogte passend is bij een landelijk dorp als Middenbeemster.
4. De dorpsontwikkelingsvisie zal worden vastgesteld als structuurvisie.

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijzigingen vast te stellen

De maximale bouwhoogte in de dorpsontwikkelingsvisie/structuurvisie Middenbeemster
2020-2040 te houden op 2 lagen + kap en alle venvijzingen naar hoger bouwen te
venruijderen.
Dit houdt o.a. in:

a. Op pag. 27 de titel"Mogelijk iets hoger bouwen" veruvijderen

b. Op pag. 27 de zin: "Hierbij mag ook worden bekeken of de bebouwing op enkele plekken

hoger dan de 'Beemster hoogte' kan zijn, zoals 3 tot 4 bouwlagen met kap. Omdat deze
locatie niet direct in het zicht aan de rand van het dorp of langs één van de hoofdwegen
ligt, schaadt iets hoger bouwen niet de status van Werelderfgoed" venruijderen

c. Op pag. 29 de zin: "Net als bij de gemeentehuislocatie kan op deze plek worden
onderzocht of op enkele plekken hoger dan de 'Beemster bouwhoogte' kan worden
gebouwd, zoals 3 tot 4 bouwlagen met kap" veruvijderen

d. Op pag. 31 onder kopje "Kansen voor woningbouw: de ijsbaan" de tweede alinea geheel
venuijderen
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AMENDEMENT

Raadsvergadering van: 9 september 202Q

Behorende bij agendapunt: 5

Ondenuerp: Dorpsontwikkel i ngsvisie M iddenbeemster, biod iversiteit.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

overwegende, dat:
1. ln het coalitieakkoord is aigesproken: "De biodiversiteit wordt bevorderd en de openbare

ruimte wordt ecologisch beheerd".
2. ln de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster ook het belang van biodiversiteit wordt

benadrukt.
3. De dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster het dorp Middenbeemster en haar toekomst

omschrijft en niet het agrarisch buitengebied.

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijzigingen vast te stellen

Op pag. 39 de alinea onder het kopje 'Versterken biodiversiteit'te wijzigen in:
"Biodiversiteit raakt alle inwoners van Middenbeemster. De mate van biodiversiteit hangt
samen met de inrichting van het dorp. Veel openbaar groen, groene tuinen, bloemrijke
bermen en natuurlijke oevers zorgen voor een verscheidenheid aan soorten flora en fauna.
Door aandacht voor de inrichting van de verschillende onderdelen groen in het dorp kunnen
burgers, bedrijven en de gemeente zelf gezamenlijk bijdragen aan het behoud van
bijzondere en bedreigde soorten".

Fractie
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Ondenruerp Dorpsontwikkelingsvisie M iddenbeemster, gebouw Ootje Tontel

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 2018,

overwegende, dat:
1. Het huidige gebouw van Ootje Tontel een nieuwe bestemming krijgt wanneer Ootje

Tontel naar het te realiseren IKC in de Keyser gaat.
2. Het huidige gebouw van Ootje Tontel zich midden in een woonwijk bevindt..
3. De horeca in Middenbeemster is gecentreerd rondom het marktplein en dit bij de

inspraakavonden ook is benadrukt door de inwoners

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijzigingen vast te stellen:
A. Dat bijde herbestemming van het huidige gebouw van Ootje Tontel de bestemmingen

'horeca' en/of 'B&B' niet tot de mogelijkheden behoort.
B. Op pag. 31 onder het kopje 'Kansen voor woningbouw of anders: Ootje Tontel' de zin:

"Hierbij kunt u denken aan sloop-nieuwbouw voor wonen, maar bijvoorbeeld ook aan de
huisvesting van een kantoor of horeca (B&B)" te wijzigen in: "Hierbij kunt u denken aan
sloop-nieuwbouw voor wonen, maar bijvoorbeeld ook aan de huisvesting van een
kantood'.
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Ondenruerp: Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster, Groen dorp

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 147bvan de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

overwegende, dat:
1. Middenbeemster een landelijk dorp is en dat dit zeer wordt gewaardeerd door haar

inwoners en bezoekers.
2. Veel groen in het dorp substantieel bijdraagt aan de landelijke en dorpse beleving.
3. Onderzoek van Wageningen Universiteit heeft aangetoond dat een groene omgeving een

positief effect heeft op de gezondheid, het welzijn en de sociale cohesie van de inwoners.
4. Groen in de bebouwde omgeving ook zorgt voor klimaatbestendigheid; denk aan

waterberging, demping van geluidshinder en verkoeling in warme periodes.

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijzigingen vast te stellen

1. Het ijsbaanterrein groen te houden en alle venruijzingen naar bebouwen te verwijderen

Dit houdt o.a. in:
a. Dit op de visiekaart aanpassen, ook de kleine inzetjes zoals op pag.31

b. Op pag. 13 de zin: "Als de vraag naar aanvullende woningbouw verder groeit, kan

ervoor gekozen worden om het trapveldje aan Rijpzicht en de ijsbaan geheel of
gedeeltelijk te bebouwen" wijzigen in "Als de vraag naar aanvullende woningbouw
verder groeit, kan ervoor gekozen worden om het trapveldje aan Rijpzicht gedeeltelijk
te bebouwen"

c. Op pag. 13 de zin: "Op termijn zijn ook plekken als het trapveldje en de ijsbaan te
overwegen" wijzigen in: "Op termijn zijn ook plekken als een deel van het trapveldje
te overwegen"

d. Op pag. 13 de tekst: "En alhoewel het de insteek is om het huidige ijsbaanterrein [...]
een plek vinden" geheel venivijderen

e. Op pag. 31 de kop en de twee alinea's tekst van "Kansen voor woningbouw: de
ijsbaan" in zijn geheel verwijderen

f. Op pag. 50, in het groene kader, de tekst "lJsbaanlocatie: kansrijke ontwikkeling voor
woningbouw en/of woonzorg;" verwijderen

g. Op pag. 51 onder het kopje 'Aandeel sociale woningen' de zin: "bijvoorbeeld op de
locatie van het gemeentehuis, in het gebied rond de Fabritiusstraat en/of de
ijsbaanlocatie" wijzigen in: "bijvoorbeeld op de locatie van het gemeentehuis en in het
gebied rond de Fabritiusstraat"



2. Van het trapveldje Rijpzicht meer groen te behouden

Dit houdt o.a. in:

a. Op de visiekaart het groene vlak groter maken en daarbij minimaal de zuidelijke helft,
het deel van de huidige L-vorm, aan te houden. En dit ook aan te passen in de kleine
inzetjes zoals op pag. 31

b. Op pag. 13 de zin: "Als de vraag naar aanvullende woningbouw verder groeit, kan
ervoor gekozen worden om het trapveldje aan Rijpzicht en de ijsbaan geheel of
gedeeltelijk te bebouwen" wijzigen in: "Als de vraag naar aanvullende woningbouw
verder groeit, kan ervoor gekozen worden om het trapveldje aan R'tjpzicht gedeeltelijk
te bebouwen"

c. Op pag. 31 de zin: "De uitgangspunten bij het opstellen van een bebouwingsplan zijn
dat het naadloos op de aangrenzende bebouwing moet aansluiten en dat er ruimte
moet blijven voor een compacte maar goed bruikbaar groene plek" te wijzigen in: "De
uitgangspunten bij het opstellen van een bebouwingsplan is dat de bebouwing moet
passen in de landelijk-dorpse dynamiek van Middenbeemster met behoud van een
ruime groene plek"
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Ondenruerp Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster, Jeu de Boules bij de
seniorenwoningen.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

overwegende, dat:
1. De Jeu de Boules vereniging heeft aangegeven niet te willen verhuizen naar de

sportvelden
2. De Jeu de Boules vereniging heeft aangegeven dicht bij de toekomstige senioren

woningen en de voorzieningen te willen blijven/komen
3. Speeltuin de Vreugdegaard heeft aangegeven de eigen ruimte te willen behouden

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijzigingen vast te stellen

De toekomstige locatie van de Jeu de Boules vereniging te wijzigen naar de nieuw te
bouwen seniorenwoningen op de huidige schoollocatie.

Dit houdt o.a. in:

a. Op pag. 29 de zin: "Deze nieuwe plek wordt in overleg met de jeu-de-boulesvereniging
gezocht. Mogelijke locaties zijn bij BeeJee/speeltuin of bij de sportvelden op lnsulinde" te
wijzigen in: "Deze nieuwe plek wordt in overleg met de jeu-de-boulesvereniging epåel
teg€t+btj<þae+el+¡¿ee*ên¡e¡cnwiasßg ezo cht"

b. Op pag. 33 onder het kopje 'BeeJee en de speeltuin' de zin: "Het gebouw en de ruimte
eromheen kunnen intensiever gebruikt worden, bijvoorbeeld door deze te delen met de
jeu-de-boulesvereniging" te wijzigen in: "Het gebouw van de BeeJee en de ruimte
eromheen kunnen intensiever gebruikt worden, bijvoorbeeld door deze te delen met de
speeltuin"
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Onderwerp Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster, Marktplein

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

overwegende, dat:
1. Het marktplein in Middenbeemster beschermd dorpsgezicht is.

2. ln de visie het behoud van de historische marktelementen niet worden benoemd.
3. De historische marktelementen niet alleen cultureel erfgoed zijn.
4. De historische marktelementen bepalend zijn voor de beleving van Middenbeemster als

centrum van de agrarische polder Beemster.

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging vast te stellen

Op pag. 11 onder het kopje 'Een aantrekkelijk centrumgebied' de zin over het uiterlijk van het
marktplein: "De strakke omlijning door karakteristieke bebouwing en de herkenbare
bomenrijen blijven zoals ze zijn" te wijzigen in: "De strakke omlijning door karakteristieke
bebouwing, de historische marktelementen en de herkenbare bomenrijen blijven zoals ze
zijn".

Fractie
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Ondenruerp Dorpsontwikkelingsvisie M iddenbeemster, speeltuin
De Vreugdegaard.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

overwegende, dat:
1. Speeltuin de Vreugdegaard in Middenbeemster een belangrijke rol vervult als plek waar de

jeugd samenkomt.
2. Een speeltuin uitnodigt tot bewegen en sociale interactie.
3. Speeltuin de Vreugdegaard tevens een belangrijke groene functie vervult in het noord-

westelijke kwadrant van Middenbeemster.
4. ln de concept dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster deze zaken niet voldoende naar

voren komen of worden ingeperkt.
5. De speeltuin momenteel geen gebruik kan maken van het aangrenzende gebouw van

BeeJee, zoals gebruik van de toiletten, maar dit wel graag zou willen .

6. Het gebouw van BeeJee de gemeente jaarlijks € 10.000,- kost en nu slechts enkele uren in

de week open is.

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijzigingen vast te stellen

-Trrr,f 
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belangrijke functie van speeltuin de Vreugdegaard recht te doen in deze visie door:
Op pag. 12 op de visiekaart, waar de speeltuin is ingetekend als "N: Nieuwe (groene)
plekken en pleinen", te wijzigen in "M: Bestaande (groene) plekken en pleinen". En dit
ook te wijzigen op de verkleinde inzetjes zoals op pag. 33.

Op pag. 23 onder het kopje 'Ruimte' net als de overige speeltuinen in Middenbeemster
die hierbijworden opgesomd ook speeltuin de Vreugdegaard te benoemen
Op pag. 33 onder het kopje 'BeeJee en de speeltuin' de zin: "De BeeJee vervult een
belangrijke rol in het dorp als plek waar de jeugd samenkomt" te wijzigen in: "De

BeeJee en speeltuin de Vreugdegaard vervullen een belangrijke rol in het dorp als plek

waar de jeugd samenkomt".

De
a.

b.

c.

2. Het gebouw van BeeJee beter te benutten door ook de speeltuin hier gebruik van te laten
maken door op pag. 33 onder het kopje 'BeeJee en de speeltuin' de zin: "Het gebouw van

de BeeJee en de ruimte eromheen kunnen intensiever gebruikt worden, bijvoorbeeld door
deze te delen met de jeu-de-boulesvereniging" te wijzigen in: "Het gebouw van de BeeJee

en de ruimte eromheen kunnen intensiever gebruikt worden, bijvoorbeeld door deze te
delen met de jeu-de-boulesvereniging en de speeltuin".
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Raadsvergadering van: 9 september 2020
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Onderwerp Dorpsontwikkelingsvisie M iddenbeemster,
Bamestra en lnsulinde behouden voor bedrijven

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

overwegende, dat:
1. ln de concept dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster is aangegeven dat op de

bedrijventerreinen lnsulinde en Bamestra ook herbestemming naar onder andere vormen
van zorg, (beschermd) wonen en/of maatschappelijke voorzieningen zal worden
onderzocht.

2. Op bedrijventerreinen over het algemeen juist die bedrijven zijn gevestigd die niet
wenselijk zijn in woonwijken en het daarom niet logisch is de 'woonwijk' naar het
bedrijventerrein te brengen.

3. Het wonen op een bedrijventerrein door niet-belanghebbenden negatieve invloed kan

hebben op de bedrijfsvoering van de aldaar gevestigde bedrijven en visa versa.
4. De dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster niet voorziet in herstel van de woonfunctie

bij bestaande bedrijven.
5. Dat de bewonersbijeenkomsten voor de beide bedrijventerreinen overduidelijk de wens te

kennen hebben gegeven (85%) wonen bij bedrijven toe te staan.

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijzigingen vast te stellen:

De bedrijventerreinen lnsulinde en Bamestra te behouden voor (kleinschalige) bedrijven en
de bijbehorende bedrijfswoningen en alle venruijzingen naar andere vormen van wonen, zorg
en/of maatschappelijke voorzieningen te venuijderen.
Dit houdt o.a. in:

a. De visiekaart aanpassen, ook de kleine inzetjes zoals op pag. 35

b. Op pag. 35 de gehele alinea met kopje'Woningbouw'venruijderen
c. Op pag. 50 in het groene kader de zin: "Bedrijventerreinen lnsulinde en Bamestra:

transformatie naar kleinschalig bedrijfs- en kantoorlandschap, naar vormen van zorg,
(beschermd) wonen en/of maatschappelijke voorzieningen" te wijzigen in:

"Bedrijventerreinen lnsulinde en Bamestra: transformatie naar kleinschalig bedrijfs-

en kantoorlandschap met bijbehorende bedrijfswoningen".

Fractie
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Onderwerp: Dorpsontwikkelingsvisie M iddenbeemster, rondje Middenbeemster

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

overwegende, dat:
1. lnwoners die langs de rand van Middenbeemster wandelen dit vaak zo dicht mogelijk bij de

slootkant doen, ook als er een stoep vlakbij ligt.

2. Langs de slootkant wandelen het gevoel geeft tussen de landerijen te lopen zonder daarvoor

een heel 'kruis' om te hoeven.
3. Wageningen Universiteit stelt dat bewegen in een groene of landschappelijk aantrekkelijke

omgeving goed is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

4. Een eenvoudig aangelegd 'natuurlijk' pad binnen de buitenste contouren van het dorp niet

hinderlijk is bij onderhoud van de groene strook, relatief goedkoop is en geen bedreiging

vormt voor het Werelderfgoed.

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging vast te stellen

ln de visie van Middenbeemster het'Rondje Middenbeemste/ op te nemen; binnen de

dorpsgrenzen (waar mogelijk) een eenvoudig natuurlijk pad aan te leggen, langs de

buitencontouren van het dorp dichtbij de slootkant.

Fractie
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Ondenrverp: Voorstel vaststellen Dorpsontwikkelingsvisie M iddenbeemster,
bouwhoogte.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 2018,

Ovenruegende dat:
1. Er verschillende wensen leven onder de fracties met betrekking tot de gewenste

bouwhoogte in Middenbeemster en dat deze wensen ook hun uitdrukking hebben
gekregen in aangekondigde amendementen.

2. Een toekomstige generatie voldoende beleidsruimte moet krijgen om problemen die we

nu nog niet kennen het hoofd te bieden.
3. De locatie van het gemeentehuis niet in het lint staat en een apart'ensemble'vormt, het

te slopen gemeentehuis hoger is dan twee bouwlagen en een kap en dat die hoogte
geen belemmering heeft gevormd voor de verkrijging van de status van werelderfgoed.

4. Een hogere bouw -desnoods half verdiept- een mogelijkheid biedt relatief goedkoper te

bouwen.

Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor:

De Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster zodanig te wijzigen dat uitsluitend op de locatie
kheid wordt geboden in drie lagen en een kap te bouwen
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MOTIE  

 

Raadsvergadering van: 9 september 2020 

  

Behorende bij agendapunt: 5 

  

Onderwerp: Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster, sporthal S.V. Beemster. 

  

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

 

gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018, 

 

Overwegende, dat  

- In de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster de ambitie staat om het sportpark bij 

Insulinde intensiever te gebruiken. 

- De verwachting is dat met de huidige groei van het aantal woningen in Middenbeemster 

ook de behoefte aan sportvoorzieningen groeit. 

- De huidige sporthal van S.V. Beemster oud en te klein is, asbest bevat, niet meer voldoet 

aan de huidige eisen voor de betreffende sporten en ook niet aan die van de algehele 

veiligheid en daarom niet volledig kan worden benut. 

- S.V. Beemster meerdere malen heeft aangegeven open te staan voor samenwerking met 

andere verenigingen/sporten om de velden en accommodatie nog efficiënter te 

gebruiken, en dit nu ook al doet. 

- Het lokale sportakkoord als doel heeft de lokale samenwerking te bevorderen en 

gezamenlijke ambities te formuleren. 

- De toekomstige sportvisie van Purmerend en Beemster, die eind 2020 aan de raad zal 

worden voorgelegd, zich ook zal richten op verduurzaming van sportaccommodaties. 

 

Verzoekt het college:   

1. Te onderzoeken in hoeverre de huidige sportvoorzieningen in het sportcluster 

Middenbeemster toereikend zijn, op dit moment en voor de toekomstige groei. 

2. Actief in gesprek te gaan met de verenigingen om te inventariseren wat zij nodig hebben 

om hun samenwerking te kunnen intensiveren en om het sportcluster kwantitatief en 

kwalitatief op peil te brengen. 

3. Deze bevindingen met zo nodig een raadsvoorstel te presenteren aan de raad. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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