Notulen van de extra vergadering van de raad van de ge
gemeente Beemster, gehouden op
26 augustus 2008, aanvang 19.30 uur in de raadzaal te Middenbeemster

Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman
De heer M. Timmerman
De heer A.N. Commandeur
De heer N.J.J.J. Buis
Mevrouw E.J. Helder-Pauw
De heer W. Zeekant
De heer N.C.M. de Lange
De heer M. Bakker
De heer J.Th. Droog
De heer K.C. Visser
De heer L.J.M. Schagen
Mevrouw C. van den Berg
De heer G.H.L. Heikens
De heer J.P.R.L. Dings
De heer G-J. Timmermans
Op uitnodiging aanwezig:
De heer G.H. Hefting
De heer J.C. Klaver
Mevrouw S.M. Ruijs-Buskermolen
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks
Afwezig:
Afwezig:
De heer C.J. Jonges
De heer J.H. Köhne

voorzitter, burgemeester
plv. griffier
CDA
CDA
VVD
VVD
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
PvdA
PvdA
PvdA
notulist (Notuleerservice)
BPP, wethouder
VVD, wethouder
CDA, wethouder
gemeentesecretaris
griffier
VVD

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.
De heer Köhne heeft laten weten pas later op de avond aanwezig te kunnen zijn. Bij loting
wordt bepaald dat bij hoofdelijke stemming de heer Buis als eerste zijn stem mag uitbrengen.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.
3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan
aan de hand van de bij de griffier ge
gemelde zaken
Er hebben zich bij de griffier geen insprekers gemeld.
4. Inventarisatie voor de vragenronde
De heer De Lange heeft een vraag over de mogelijke instelling van een klankbordgroep.
5. Notulen van de openbare vergadering
vergadering van 26 juni 2008
Tekstueel
De plv. griffier meldt dat de heer Heikens bij agendapunt 17 (rondvraag) opgenomen wil hebben waarom hij de bij agendapunt 4 aangekondigde vraag niet heeft gesteld. Besloten wordt
de volgende aanvulling bij agendapunt 17 op te nemen: “De vraag omtrent de nieuwbouw bij
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het Heerenhuis wordt in verband met de eerder tijdens deze vergadering gedane toezegging
van de wethouder Hefting aangehouden.” Deze passage is conform de geluidsband.
Wethouder Klaver heeft gevraagd op pagina 7 onder punt 16 het getal van € 267.000 voor
het tekort te corrigeren in het juiste getal: € 167.000. Ook dat is conform de geluidsopname.
De vergadering keurt ook deze wijziging goed.
Met deze twee wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van
Pagina 1: De heer Commandeur vraagt of wethouder Hefting inmiddels iets meer kan melden
over het bezoek aan de provincie over de nieuwe wet op de Ruimtelijke ordening.
Wethouder Hefting licht toe dat het ging om een kennismakingsbezoek met de burgemeester
en de projectleider Des Beemsters aan de nieuwe adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie, mevrouw Reitsma. Hij heeft daar de vraag aan de orde gesteld wat de provincie kan
betekenen voor de bijzondere positie van de Beemster. Daar zijn geen concrete afspraken uit
voortgekomen. Wel kan hij melden dat het Rijk zijn belangen gaat vastleggen in Algemene
Maatregelen van Bestuur. De Beemster krijgt daarin als werelderfgoed een bijzondere status
in de provincie, net als de Stelling van Amsterdam, waarvoor de provincie ook siteholder is.
Naar de provincie is onderstreept goed om te gaan met de samenhang en de verwevenheid
tussen deze twee erfgoederen. Daar valt op dit moment verder niks concreets over te zeggen.
Pagina 5: de heer Commandeur vindt bij nader inzien de tekst van de PvdA motie verwarrend
waar daar gesproken wordt van twee verschillende dorpsontwikkelingsplannen.
De voorzitter stelt, dat dit de letterlijke weergave van de motie is. De opmerking had bij de
behandeling van deze motie ingebracht moeten worden.
Ingekomen stukken
(Dit agendapunt ontbreekt op de uitgereikte en vastgestelde agenda en is niet aan de orde
gesteld). Er zijn geen ingekomen stukken.
6. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies
commissies van
gemeenschappelijke regelin
regelingen, stichtingen c.a.
De voorzitter stelt vast niemand van deze gelegenheid gebruik wenst te maken.
7. (ontbreekt op de agenda)
8. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Vierde Kwa
Kwadrant Middenbeemster (2008
(20082008-31)
De heer Dings meldt dat de PvdA akkoord gaat, maar wenst wel te benadrukken dat zijn fractie hecht aan het tijdig in gang zetten van het stedenbouwkundig plan voor het hele gebied,
ook met inachtneming van de mogelijke uitbreiding van de plannen na 2020.
Wethouder Hefting beaamt dat het college dit een goed idee vindt, met name het wijzen op
de tijdigheid, omdat immers al bekend is wat men daarna van plan is.
De heer Dings stelt dat indien 2014 als vertrekpunt genomen wordt, het van belang is rond
2012 de planvorming in gang te zetten.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
9. Voorstel tot vestiging gemeentelijk voorkeursrecht (2008-32)

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
10. Voorstel tot aanpassing tarieventabel leges en vaststelling verordening advisering planplanschade (2008(2008-33)
De heer De Lange wil het standpunt van de BPP over de wenselijkheid van tariefsverlaging en
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op de lange termijn legesvrijstelling voor lichte agrarische bouwwerken waar hij bij de algemene beschouwingen voor heeft gepleit, nogmaals naar voren brengen, zoals hij dat ook vorige week in de commissie Grondzaken gedaan heeft.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
11. Vragenronde
De heer De Lange pleit voor de instelling van een klankbordgroep. Dat zou de mogelijkheid
bieden expertise en ervaringsdeskundigheid ook buiten de gebruikelijke inspraakprocedures
bij plannen te betrekken, vooral op het gebied van ruimtelijke ordening. Hij vraagt de raadsleden met hem mee te denken over de vorm en inrichting van een dergelijke klankbordgroep.
Na enige discussie stelt de voorzitter voor dit idee in het presidium te bespreken en daarna
als voorstel in de commissie Algemene en Financiële Zaken te agenderen.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.53 uur. Hij verzoekt de aanwezigen nog even te blijven zitten voor een kennismaking met de pas benoemde commandant van de brandweer, de
heer A. Siebeling.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Beemster
op 25 september 2008.
de voorzitter,

de griffier,

H.N.G. Brinkman.

C.J. Jonges.
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