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Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 11 juni 
2009, aanvang 19.00 uur in de raadzaal te Middenbeemster

Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman burgemeester, voorzitter
De heer C.J. Jonges griffier
De heer M. Timmerman plv. griffier
De heer N.J.J.J. Buis CDA 
De heer A.N. Commandeur CDA
Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD
De heer J.H. Köhne VVD 
De heer N.C.M. de Lange BPP
De heer M. Bakker BPP
De heer J.Th. Droog BPP
De heer K.C. Visser BPP
De heer L.J.M. Schagen BPP
Mevrouw C. van den Berg PvdA
De heer G.H.L. Heikens PvdA
De heer J.R.P.L. Dings PvdA
De heer G.-J. Timmermans notulist (Notuleerservice Nederland)

Afwezig:
De heer W. Zeekant VVD

Op uitnodiging aanwezig:
De heer G.H. Hefting BPP, wethouder
De heer J.C. Klaver VVD, wethouder
Mevrouw S.M. Ruijs-Buskermolen CDA, wethouder
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Hij heet alle aanwezigen van harte 
welkom. Per loting wordt bepaald dat bij hoofdelijke stemming de heer De Lange als eerste 
zijn stem mag uitbrengen.

2. Burgerinitiatiefvoorstel van bewoners van de Zuiderweg te Zuidoostbeemster
De voorzitter merkt op dat het reglement voorschrijft dat de raad eerst dient te bepalen of 
het onderwerp geschikt is voor behandeling en dat vervolgens de feitelijke bespreking 
geagendeerd dient te worden direct na de vaststelling van de agenda. Hij stelt voor met de 
griffier te bekijken of deze procedure gewijzigd moet worden. Het is vandaag de eerste keer 
dat een initiatief wordt ingebracht. De raad stemt in met behandeling. Het initiatiefvoorstel 
wordt agendapunt 3a.

3. Vaststelling agenda
Aan de agenda wordt punt 3a toegevoegd. De foutieve nummering bij de B-punten wordt 
hersteld: 9 wordt 10, 10 wordt 11, 11 wordt 12, Sluiting wordt 13. Voor het overige wordt de 
agenda conform het voorstel vastgesteld.
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3a. Burgerinitiatiefvoorstel van bewoners van de Zuiderweg te Zuidoostbeemster
De voorzitter stelt de indieners in de gelegenheid een toelichting te geven.
Mevrouw Roubos presenteert zich als bewoonster van Zuiderweg 106. Zij en haar 
medebewoners maken zich ernstige zorgen over de toename van het sluipverkeer, 
waarschijnlijk als gevolg van de aanleg van de twee rotondes op de N244. ’s Ochtends 
tussen zes en acht uur en ’s middags van drie tot zes uur dendert licht en zwaar werkverkeer 
over de Zuiderweg zonder zich iets aan te trekken van de snelheidslimiet van dertig 
kilometer. De huizen van honderd jaar oud staan te trillen, er is veel geluidsoverlast en het 
oversteken is haast onmogelijk geworden. Zij hebben tussen de Zuiddijk en het viaduct de 
meningen van bewoners gepeild, vrijwel iedereen had hetzelfde verhaal. De lijst is 
ondertekend door 96 bewoners. Sommigen wilden niet tekenen omdat ze er weinig heil in 
zagen of omdat ze hun naam niet bij de gemeente bekend wilden laten worden, maar zij 
ondersteunden wel de klacht. De vrachtwagens die op hoge snelheid over de drempels 
denderen, zijn niet afkomstig van lokale bedrijven als Van ‘t Hek. Die houden zich juist 
keurig aan de regels, zo wil zij benadrukken.

De heer De Lange complimenteert haar met dit eerste burgerinitiatief.
Mevrouw Roubos dankt hem voor de complimenten maar zegt dat zij liever gezien had dat 
haar initiatief niet nodig was geweest.
De heer Commandeur vraagt of het middel van intensievere controle en handhaving bewust 
niet vermeld is, bijvoorbeeld omdat men daar geen fiducie in heeft.
Mevrouw Roubos zegt dat zij te horen gekregen heeft dat het traject te kort is voor een 
goede controle.

De voorzitter gaat over tot de behandeling van het initiatief inclusief het voorstel van het 
presidium het college uiterlijk 1 december 2009 te laten rapporteren over de 
mogelijkheden.

De heer Dings zegt dat zijn fractie de analyse van het probleem deelt. De oplossingen 
dienen onderzocht te worden en zullen – ook binnen zijn fractie – discussie opleveren omdat 
er veel belangen in het geding zijn. Het probleem doet zich niet voor in een vacuüm maar 
hangt onder meer samen met de bestemmingsplannen voor Zuidoostbeemster en het 
Buitengebied.
De heer Buis stemt in met de onderzoeksopdracht. Hij wil daarin ook de plannen voor de 
Neckerzoom en het veiligheidsplan Zuidoostbeemster betrekken. Het gaat niet alleen om de 
N244 maar ook om de ontsluiting via het Kolkpad. Dat zijn zaken die zo spoedig mogelijk 
ontwikkeld dienen te worden, bij voorkeur vóór de verdere ontwikkeling van 
Zuidoostbeemster. In die zin sluit het voorstel aan bij wat al loopt en wat het CDA voorstaat.
De heer De Lange geeft aan het voorstel te steunen. Gezien het tijdspad is het kort dag. Zijn 
fractie wil geen enkele tijdelijke oplossing uitsluiten in de aanloop naar een definitieve
regeling. De BPP heeft daar intern ook al over beraadslaagd en biedt desgewenst haar hulp 
aan.
Mevrouw Helder zegt dat de VVD de bezwaren van de bewoners volledig begrijpt. Het 
probleem strekt zich ook uit voorbij het viaduct. Bij de algemene beschouwingen van twee 
jaar geleden heeft de VVD in de notitie Denken en doen al de aandacht gevestigd op deze 
situatie. De VVD steunt het voorstel van ganser harte.

Wethouder Klaver zegt toe dat het college conform het besluit aan het werk zal gaan met 
het bestuderen van de mogelijke oplossingen. De verkeerssituatie in de polder, inclusief 
Zuidoostbeemster en Neckerzoom komt in de raad regelmatig aan de orde. Binnenkort 
komen daar weer berichten over naar de raad. Ook in het rapport Zeggen en Doen zijn al 
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oplossingen aangedragen. In samenhang met andere plannen zal er op termijn een totale 
oplossing komen waarin wonen, werken, verkeer en veiligheid meegewogen worden.

De heer Dings benadrukt dat vooral alles gedaan moet worden om sluipverkeer te 
voorkomen, ook tijdelijke maatregelen in afwachting van definitieve plannen moeten niet 
uitgesloten worden. Hij adviseert te gaan praten met de politie en bewoners over wat er op 
korte termijn kan gebeuren.
De heer Buis merkt op dat punt 2 van de bewoners alleen gerealiseerd kan worden als punt 
1 ook uitgevoerd wordt.

De voorzitter concludeert dat het voorstel van het presidium wordt overgenomen en dat het 
college uiterlijk 1 december zal rapporteren.

4. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zaken
Er heeft zich bij de griffier één inspreker gemeld: de heer Van Huizen, voor agendapunt 10.
Hij krijgt bij aanvang van het betreffende agendapunt de gelegenheid het woord te voeren.

5. Inventarisatie voor de vragenronde
De heer Commandeur heeft een vraag over het rapport van de Rekenkamer over de 
gemeente Beemster.
De heer Droog heeft een vraag over de STORL (Stichting Opruiming Restanten 
Landbouwbestrijdingsmiddelen) in verband met de inzameling van leeg fust.
De heer De Lange heeft een vraag over de herinrichting van de Middenweg en Rijperweg en 
een over het geluidsscherm aan de A7.
De heer Dings wil een vraag stellen over de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur 
Ruimte.

6. Notulen van de openbare vergadering van 7 mei 2009
Het verslag wordt vastgesteld.

7. Ingekomen stukken
De stukken 1 – 15 worden voor kennisgeving aangenomen.
De heer Visser plaatst bij ingekomen stuk 3 (het persbericht van VACO en RecyBEM B.V.) 
vraagtekens bij het waarheidsgehalte en de consequenties voor de aansprakelijkheid van de 
gemeente als zich wel risico’s voordoen.
De voorzitter zegt een schriftelijke beantwoording van die vraag toe.
De raad gaat akkoord met de voorgestelde afhandeling van de ingekomen stukken 16 en 
17.
Naar aanleiding van stuk 18 vraagt de heer Buis of er sinds de publicatie van de 
Veiligheidsvisie 25 nog nieuwe ontwikkelingen te melden zijn.
De voorzitter geeft aan dat die visie de laatste stand van zaken weergeeft. Het onderzoek is 
gestart om de uit de hand lopende kosten te beteugelen. De omvang van de brandweer 
staat in beginsel los van de omvang van de Veiligheidsregio. Hij is en blijft voorstander van 
een lokale inbedding van de brandweer, maar ziet dat los van de wens tot 
kostenbeheersing. Hij stelt voor daar in een volgende vergadering van de commissie 
Algemene Zaken uitgebreider aandacht aan te schenken door bijvoorbeeld de directeur van 
de Veiligheidsregio, mevrouw G. Ruijs, uit te nodigen voor een presentatie.
De heer Dings benadrukt het belang van een vroegtijdige betrokkenheid van de raad om 
enige invloed te kunnen uitoefenen.
Vooralsnog stemt de raad in met de voorgestelde afhandeling en agendering van het 
onderwerp in een komende commissievergadering Algemene Zaken.
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8. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

9. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van 
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
De heer Buis heeft de vergadering van het algemeen bestuur van de Technische Dienst 
Beemster Zeevang bijgewoond op 2 juni. Daar zijn de jaarstukken 2008 en de begroting 
2010 goedgekeurd. Het belangrijkste nieuws is dat de gemeente Zeevang het onderzoek 
naar het mogelijke uittreden uit het samenwerkingsverband heeft opgeschort in afwachting 
van de kwaliteitstoets door de gemeente Beemster.
De heer De Lange meldt met zijn fractiegenoot Schagen twee bewonersbijeenkomsten in 
Noord- en Westbeemster te hebben bijgewoond in het kader van het 
Dorpsontwikkelingsplan. Hij laakt de wijze van uitnodigen voor deze bijeenkomsten. Directe 
omwonenden waren niet uitgenodigd, bewoners op grote afstand wel, telefoonnummers en 
e-mailadressen klopten niet, data en locaties waren verwisseld. Desondanks waren het 
goedbezochte bijeenkomsten omdat bewoners elkaar op de hoogte gesteld hadden.
De heer Commandeur betreurt het dat hij niet op de hoogte gesteld was van deze
bijeenkomsten.
Wethouder Hefting zegt dat de bijeenkomsten wel correct waren aangekondigd in 
Binnendijks. Hij betreurt de fout in de bewonersbrieven die het gevolg was van een 
miscommunicatie over verwarrende postcodes tussen de ambtenaren en het ingeschakelde 
bureau. Daar zijn op de bijeenkomsten excuses voor aangeboden. Na de ontdekking van de 
fout is er overigens direct een correctie gestuurd, zodat veel bewoners twee keer een 
uitnodiging hebben ontvangen.

10. Beschikbaar stellen krediet van 306.000 euro voor herinrichting van het ijsbaanterrein te 
Middenbeemster

Inspreker
De heer Van Huizen verklaart zich voorstander van een betonnen verharding, waarbij de 
naden volgens hem geen probleem hoeven te zijn. Asfalt kan volgens hem leiden tot 
vervuiling van het water in de sloten. Hij spreekt zijn verbazing uit over het feit dat de 
plaatsing van de fitnesstoestellen zo nadrukkelijk gekoppeld wordt aan het schaduwaspect. 
Hij bepleit plaatsing op een vergroot terras richting Bamestra met als bijkomend voordeel 
dat ze in de winter niet verwijderd hoeven te worden.

De voorzitter stelt de portefeuillehouder in de gelegenheid een toelichting te geven op de 
notitie van het college.
Wethouder Ruijs zegt dat vanavond voor de tweede keer de uitvoering van de raadsopdracht 
aan de orde komt om op het ijsbaanterrein een doeplek voor de oudere jeugd aan te leggen 
en een multifunctioneel gebruik van het terrein mogelijk te maken. In 2008 heeft de raad 
aangedrongen op snelheid in de uitvoering. Er is dan ook hard gewerkt aan dit voorstel. Bij 
de vorige raadsbehandeling heeft de raad een aantal vragen gesteld aan het college. In de 
notitie van 26 mei staan de antwoorden van het college verwoord. Het college acht de 
aanleg van een betonnen verharding niet verstandig vanwege de kans op scheuren bij deze 
grote oppervlakte en de noodzaak van ontsierende dilatatievoegen. Daarom kiest het 
college voor asfalt. De suggestie van de heer Van Huizen om het terras bij de kantine iets 
groter te maken en daar de fitnesstoestellen te plaatsen kan in de uitwerking worden 
meegenomen. Het is wellicht een betere oplossing omdat de toestellen dan dichter bij het 
verharde speelveld zijn gelegen. Met het bestuur van de handbalvereniging SV Beemster zijn 
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op verzoek van de raad gesprekken gevoerd over de mogelijkheid om haar velden open te 
stellen voor de oudere jeugd. Daar is men toe bereid op voorwaarde dat de gemeente de 
kosten voor dagelijkse schoonmaak en reparaties en een jaarlijkse vergoeding van 4500 
euro betaalt. Bij elkaar is dat net zo duur als de jaarlijkse exploitatie van het verharden van 
een speelveld op het ijsbaanterrein. Bovendien zijn die velden twee avonden per week niet 
beschikbaar vanwege trainingen, op de zondagen niet vanwege wedstrijden en op 
donderdag niet vanwege de verhuur aan de naschoolse opvang. Het is voor de jeugd dus 
nooit duidelijk wanneer ze er terecht kunnen. Ook de ijsbaan is drie maanden per jaar 
verhuurd, maar dat is de duidelijk afgebakende winterperiode. Al deze overwegingen 
hebben het college doen besluiten het bestaande voorstel te handhaven, temeer daar het 
zoals de BPP de vorige raadsvergadering al vaststelde, past binnen het door de hele raad 
gestelde kader om op het terrein een voorziening voor de oudere jeugd te realiseren. Zij 
hoopt dat de raad hier vanavond mee kan instemmen.

De voorzitter zegt een motie en amendement van mevrouw Helder te hebben ontvangen. Hij 
geeft haar daarom het eerst het woord.

Mevrouw Helder deelt de motie en het amendement uit. Zij leest vervolgens de beide 
documenten met bijbehorende toelichtingen voor, die worden ingediend door de fracties van 
de VVD, PvdA en BPP.

Motie inzake realisatie openbaar verhard speel terrein voor de 12+ jeugd.

De raad van Beemster in vergadering bijeen op 11 juni 2009;
overwegende dat: 
- De noodzaak om te komen tot het realiseren van een verhard openbaar terrein voor de 

12+ jeugd voldoende is aangetoond.
- De medewerking van S.V Beemster om het verharde handbalveld onder voorwaarden 

beschikbaar te stellen is toegezegd.

besluit:

Het college van B&W van gemeente Beemster op te dragen:
A) In de gemeenteraad van 24 september 2009 met een voorstel te komen voor realisatie 

openbaar verhard speelterrein voor de 12+ jeugd op het handbalterrein van S.V. 
Beemster.

B)  Een onderzoek te doen naar de herinrichting van het terrein tussen het handbalterrein,  
De Kloek, Gemeentewerken en Insulindeweg waarin opgenomen parkeren en eigen 
onderkomen 12+ jeugd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de  fractie  VVD: E.J.Helder-Pauw 
Namens de fractie  PvdA: J.R.P.L. Dings                                       
Namens de fractie BPP: N.C.M. de Lange                                                                                                                                                   

Toelichting bij motie: Realisatie openbaar verhard speelterrein voor de 12+ jeugd.

A: 
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Het handbalterrein is geschikt als openbaar speelterrein voor de12+ jeugd om de volgende 
redenen:
- Het is een geasfalteerd omheind terrein
- Goede bereikbaarheid
- Sociale controle
- Zomer en winter bruikbaar
- Verlichting aanwezig
Een klein nadeel is dat door training en wedstrijden van de handbalvereniging het terrein 
niet op ieder tijdstip toegankelijk is in de periode van  1 april tot 1 november. Er blijft echter 
voldoende tijd over dat de jeugd zich prima kan vermaken op het terrein.

B: 
- Het parkeerterrein kan functioneler worden ingericht. Dit levert meer parkeer plaatsen 

op.
- De plaats waar voorheen de handbalkantine stond is een uitstekende locatie voor een 

eigen onderkomen voor de 12+ jeugd. In tegenstelling tot het Bee Jee gebouw geeft het 
hier geen geluidsoverlast voor omwonenden en het is dichtbij het verharde speelterrein.

De fracties VVD, PvdA en BPP 

Amendement
Raadsvergadering van donderdag 11 juni 2009
Behorende bij agendapunt 9
Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet van 306.000 euro voor herinrichting ijsbaanterrein.

Gelezen het voorliggende voorstel van het college willen wij voorstellen de tekst van het 
voorstel zodanig aan te passen dat wordt besloten dat het plan resulteert in:
- draineren van het ijsbaanterrein
- aanbrengen verharding t.b.v. zwaar materieel
- aanleg grasspeelveld
- plaatsen van diverse fitnesstoestellen
- krediet wat bestemd was voor speelverharding op het ijsbaanterrein oormerken voor 

verhard openbaar speelterrein 12+ jeugd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens  de fractie VVD: E.J. Helder-Pauw
Namens de fractie PvdA: J.R.P.L. Dings 
Namens de fractie BPP: N.C.M. de Lange

Toelichting Amendement
Wanneer het ijsclub terrein opnieuw is gedraineerd kan het door jong en oud voor allerlei 
balsporten worden gebruikt.
De belangrijkste redenen om op de ijsbaan geen speelverharding aan te leggen is: 
- Het terrein van 1 oktober tot 1 april niet te gebruiken is doordat het onder water staat of 

onder water heeft gestaan.
- Het in de wintermaanden na 18.00 uur donker is.
- Beïnvloeding kwaliteit ijs door asfalt .



Notulen vergadering gemeenteraad 11 juni 2009 7

Met  dit amendement wordt rekening gehouden met de wensen en bezwaren van ijsclub 
Bamestra. Het aanpassen van het ijsbaanterrein loopt geen vertraging op door dit 
amendement.

Raadsfracties VVD, PvdA en BPP

Mevrouw Van den Berg en de heer Schagen verklaren hier niets aan toe te voegen te 
hebben.
De heer Visser stelt dat hij weliswaar gepleit heeft voor een voorziening voor de oudere 
jeugd, maar nooit gevraagd heeft om die op deze plek te realiseren. Hij noemt de ijsbaan 
een uniek grasveld, beschut in de dorpskern, een terrein waar men zuinig op dient te zijn. Hij 
stemt in met de drainage, maar niet met andere aanpassingen.
De heer Commandeur vraagt waarom men niet één stuk heeft gemaakt van motie en 
amendement, dat had het volgens hem overzichtelijker gemaakt.
De voorzitter merkt op dat een amendement een tekstwijziging is op een voorstel terwijl een 
motie een aparte opdracht geeft. Dat kan dus onmogelijk in één tekst gecombineerd 
worden.
De heer Commandeur zegt dat het om een complexe zaak gaat waar ook hij nog niet 
helemaal uit is. Ook hij blijft met twijfels zitten. De complete raad heeft de wethouder 
gevraagd de zaak een jaar naar voren te trekken en een multifunctioneel gebruik van het 
terrein te realiseren. Hij heeft daar toen geen bezwaren tegen vernomen van de heer Visser. 
Nu is er een plan, en daarvoor verdient de wethouder complimenten. Hij heeft moeite met 
de versplintering van voorzieningen die de drie fracties nu voorstellen, hij heeft een voorkeur 
voor het aantrekkelijk maken van het ijsbaanterrein. Over de drainage is iedereen het eens. 
Over de verharding eveneens. Het lijkt hem meer voor de hand liggen daar dan ook de 
fitnesstoestellen en het verharde speelterrein bij aan te leggen, zodat de 12+-jeugd niet van 
plek naar plek hoeft te trekken. Bij de ijsbaan ligt de infrastructuur om ook daar na 
zonsondergang op een simpele manier verlichting tegen lage kosten te realiseren. Hij zegt 
niet veel waarde te hechten aan de sociale controle vanuit De Kloek. Daar gaat men volgens 
hem niet als toezichthouder optreden. Hij heeft moeite met de jaarlijkse vergoeding van 
4500 euro. Hij denkt niet dat er op het handbalterrein gemakkelijk basketbal- en 
voetbaldoelen geplaatst kunnen worden, tenzij tegen extra kosten voor regelmatige 
verplaatsing en opslag. Op het ijsbaanterrein is een verhard speelveld van 1500 vierkante 
meter gepland, het handbalveld is veel kleiner, dus dat wordt krap voor de beoogde 
doeleinden. Bamestra is tegenstander van asfalt, dat is genoegzaam bekend. Daarom pleit 
hij voor beton. Het bezwaar tegen groeven, scheuren en dilatatievoegen acht hij 
overtrokken. Beton is al grijs van kleur, dus daarmee vervalt het bezwaar van Bamestra. Het 
esthetisch bezwaar tegen beton deert hem niet en volgens hem de balstuiterende jeugd 
evenmin. Hij helt dus over naar het oorspronkelijke voorstel, maar dan met beton.
De heer Schagen zegt dat de raad gevraagd heeft om snel een voorziening voor de oudere 
jeugd aan te leggen. Het voorstel uit het amendement en de motie heeft in zijn ogen veel 
potentie en komt in hoge mate tegemoet aan het kader dat de raad gesteld heeft.
De heer Commandeur zegt dat inderdaad het terrein van SV Beemster nu al gebruikt zou 
kunnen worden, maar hij vraagt zich af of die paar maanden verschil een breekpunt zou 
mogen vormen.

De voorzitter stelt vast dat iedere fractie in eerste termijn zijn bijdrage heeft geleverd en 
schorst de vergadering.
De voorzitter heropent de vergadering.
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Wethouder Ruijs zegt dat het terrein na verharding weer direct na afloop van het 
winterseizoen te gebruiken is. Zij vraagt de raad of die had ingestemd met een voorstel om 
twee ton te investeren in drainage en verharding omwille van het gebruik tijdens één 
feestweek per jaar. De fitnesstoestellen – overigens betaald door Wooncompagnie, niet 
door de gemeente – komen tot hun recht in een multifunctionele omgeving met een verhard 
speelveld dat mensen aantrekt. Het college denkt dat ze zonder die multifunctionele 
omgeving weinig gebruikt zullen worden. Verder is naar het oordeel van het college het 
krediet van 80.000 euro bij lange na niet voldoende om op het handbalterrein een speelveld 
te realiseren en te exploiteren met jaarlijkse kosten voor schoonmaak, weekenddiensten, 
reparaties van vernielingen en energielasten.

Mevrouw Helder zegt dat het draineren is ter verbetering van het veld zodat in de 
zomermaanden daarop gespeeld kan worden. Zij denkt dat SV Beemster hoe dan ook een 
subsidie zal gaan aanvragen en is dus niet onder de indruk van dat opgevoerde bedrag van 
4500 euro. De fitnesstoestellen maken het ijsbaanpad aantrekkelijk als er daarnaast ook 
andere sporten beoefend kunnen worden op het grasveld. Ook het ijsbaanterrein zal elke 
dag schoongemaakt moeten worden en dat kost geld.
Mevrouw Van den Berg zegt in aansluiting dat niet te voorzien was hoe het speelveld 
bezocht gaat worden, zoals de heer Commandeur al eerder in de commissie heeft 
aangegeven. Evenmin valt bij voorbaat te bewijzen dat de drainage tot meer gebruik van het 
veld zal leiden. De loop is in beide opties niet te voorspellen. De financiële aspecten dienen 
juist in het onderzoek te worden meegenomen. De motie vraagt om een onderzoek naar de 
herinrichting van het hele terrein, dus wie weet wat daar nog voor mogelijkheden naar voren 
komen. Zij pleit voor het plaatsen van de fitnesstoestellen dichter bij de ingang.
De heer Schagen zegt ervan uit te gaan dat de harde grastegels nou juist bedoeld waren om 
de onderhoudskosten voor het terrein te verlagen. Voor de kermis en ander zwaar verkeer 
hoeft dan niet meer over het grasveld gereden te worden. Over de noodzaak van grastegels 
bestaat volgens hem geen verschil van mening. Verder merkt hij op dat de jeugd al een 
zekere loop heeft naar het terrein van SV Beemster, het wordt al door ze gebruikt. Er zit veel 
potentie daar en die moet in het onderzoek op zijn meerwaarde bekeken worden. Ook het 
BeeJee-gebouw biedt in die buurt mogelijkheden. Hij ziet dit als een mogelijkheid om op 
korte termijn iets te realiseren voor de jeugd die zich wil uitleven met balspel op een 
verharde ondergrond. Met uitzondering van de heer Visser zal de BPP amendement en 
motie steunen.
De heer Commandeur roept de raad op als de ijsbaanrenovatie toch door mocht gaan na te 
denken over de keuze van beton. Hij denkt niet dat de jongelui zich zullen bekommeren om 
scheurtjes en naadjes. Met grijs beton is meteen het warmtebezwaar van Bamestra van de 
ban. De raad dient er geen boodschap aan te hebben dat binnen het bestuur van Bamerstra 
aanvankelijk ook andere geluiden opgingen, wat telt is het eensluidende bestuursstandpunt 
dat naar buiten gebracht is over het bezwaar tegen de warmtewerking van asfalt.

Wethouder Ruijs verbaast zich over het hinken op twee gedachten van de VVD. In de vorige
raad stelde de VVD nog dat voorzieningen voor de jeugd juist aan de andere kant van het 
dorp moesten komen waar de jeugd woont en komt te wonen. Nu wil men én het veld van 
SV Beemster aan deze kant van het dorp inzetten én bovendien het veld draineren. 
Hetzelfde geldt voor de fitnesstoestellen. Waarom zou je dat willen als er toch niemand 
komt? Een eventuele subsidieaanvraag van SV Beemster is volgens haar een heel ander 
verhaal. Waar het nu om gaat zijn de eisen die de vereniging stelt voor het gebruik van hun 
veld. 
Zij geeft aan grote moeite te hebben met de behandeling van dit voorstel in de raad van 
deze avond. Het gaat om een voorstel dat is uitgewerkt op verzoek van de raad waar 
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iedereen het de afgelopen jaren over eens was. Dat maakt het moeilijk voorstellen voor de 
raad uit te werken. Uiteraard zal ook het ijsbaanterrein schoongehouden moeten worden. 
Maar de SV Beemster stelt als harde voorwaarde dat haar terrein elke dag schoongemaakt 
moet worden. Als het ijsbaanterrein niet met een verhard speelveld aantrekkelijk genoeg
gemaakt wordt voor de jeugd, acht zij plaatsing van de fitnesstoestellen nutteloos. Over de 
grastegels was geen discussie omdat die pasten binnen een totaalplan. De vraag die zij nu 
stelt is of een dergelijke investering van twee ton de moeite waard is voor één feestweek per 
jaar. Het verplaatsen van het BeeJee-gebouw acht zij uit den boze, omdat dat ook bedoeld is 
voor de jongere jeugd die iets anders wil dan doelloos rondhangen. De Technische Dienst 
adviseert negatief over beton, maar daar wil zij niet moeilijk over doen. Waar het haar om 
gaat is van het ijsbaanterrein een multifunctionele plek te maken.

De voorzitter stelt vast dat alle argumenten zijn uitgewisseld. Hij zal eerste het amendement 
in stemming brengen, vervolgens het al dan niet geamendeerde voorstel en daarna de 
motie. Hij geeft nog ruimte voor stemverklaringen, maar niet voor nieuwe betogen.
De heer Droog zegt dat het standpunt van de BPP bekend is. Hij kan het multifunctionele 
karakter in het voorstel niet terugvinden. Het gaat alleen om balsporten. De jeugd laat zich 
niet sturen. Niemand heeft aanwijsbare motieven weten aan te voeren waar de jeugd wel of 
niet heen gaat. Hij zal motie en amendement steunen.

De heer Visser verzoekt tot hoofdelijke stemming over te gaan.
De voorzitter noemt achtereenvolgens de namen op, te beginnen bij de heer De Lange.

Tegen het amendement stemmen de leden Buis, Commandeur en Visser.
Vóór het amendement stemmen de overige aanwezige leden.
Het amendement is aangenomen.

Het geamendeerde voorstel wordt in dezelfde stemverhouding, zonder hoofdelijke 
stemming, aangenomen.

De voorzitter schorst de vergadering op verzoek van het CDA.
De voorzitter heropent de vergadering.

De heer Commandeur stelt dat na het amendement verzet tegen de motie een patstelling 
oplevert. Het CDA is niet tegen een onderzoek en er moet een voorziening komen voor de 
12+-jeugd.
De voorzitter wijst hem erop dat deel a van de motie niet gaat om een onderzoek, maar om 
een opdracht aan het college om op 24 september met een voorstel te komen.

De voorzitter stelt vast dat de motie unaniem is aangenomen.

Wethouder Ruijs merkt op dat de afgelopen maanden veel lucht is verplaatst om niets, 
omdat de raad zijn kaders niet scherp heeft gesteld.
Mevrouw Van den Berg stelt dat zij in de notulen van de afgelopen jaren nergens kaders 
voor dit onderwerp heeft aangetroffen.
De voorzitter sluit het agendapunt af.

11. Verkoop aandelen Nuon door houdstermaatschappij EZW
De heer Commandeur zegt dat de invloed van Beemster op dit besluit minimaal is, maar dat 
de verkoop wel veel geld oplevert. Hij is ervoor om dat dan wijs te beheren. Hij vraagt of 
Beemster gehouden is de verkoop over vier jaar uit te spreiden in lijn met de 
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houdstermaatschappij. Verder vraagt hij naar de hoogte van het in bezit blijvende aandeel in 
het netwerk.
De heer Schagen zegt dat BPP voorstander is van de onafwendbare verkoop. Energie is een 
belangrijk maatschappelijk gegeven. Hij is er voorstander van de opbrengst van de verkoop 
te oormerken voor duurzame inzet in de gemeente.
De heer Köhne wil niet in deze raad een discussie voeren over nationaal energiebeleid. De 
VVD stemt in met de verkoop en acht het voorbarig om nu al de opbrengst te oormerken 
voor bepaalde bestemmingen.
De heer Dings refereert aan de discussie over de verkoop van dit soort bedrijven aan 
buitenlandse staatsorganisaties. Nog heden morgen is een initiatief gelanceerd door onder 
meer Vermeend om de hele handel op te kopen. De PvdA-fractie is tegen de verkoop, maar 
is zich terdege bewust van het feit dat dit een collegebevoegdheid is conform artikel 169 
van de Gemeentewet. Op termijn valt er een gat in de begroting omdat inkomsten 
wegvallen. Hij is het eens met de heer Schagen dat de opbrengst gelabeld zou moeten 
worden voor duurzaamheid. Bijvoorbeeld om Beemster energieneutraal te maken en in de 
woningbouw meer energiebesparing te stimuleren met inachtneming van artikel 7 van de 
Woningwet. Politiek gezien is de fractie tegen, maar over de bestemming wil men graag 
consensus bereiken.
Wethouder Klaver zegt dat de praktijk uitwijst dat de schaalgrootte van Nuon noopt tot het 
zoeken van een sterke partner in de EU. Er is gekozen voor een verkoopperiode van zes jaar 
om op die manier te groeien in de nieuwe situatie met het Zweedse Vattenfall. Beemster is 
maar een kleine speler binnen de houdstermaatschappij die ook relatief klein is. Het 
Zweedse bedrijf heeft zijn energiewinning goed en duurzaam voorzien. De afsplitsing van het 
netwerk heeft al eerder plaatsgevonden. Dat blijft openbaar bezit onder de naam Aliander. 
In 2008 leverden de aandelen 183.000 euro dividend op, waarvan 73.000 euro uit het 
netwerkbedrijf. Op termijn vervalt dus aan jaarinkomsten 105.000 euro. Er wordt een extern 
onderzoek uitgevoerd over het dichten van dat gat in de begroting en het bestemmen van de 
opbrengst op een maatschappelijk verantwoorde manier. Of dat allemaal ingezet gaat 
worden voor energiezuinige zaken moet nog bezien worden. Binnen Des Beemsters moet 
het project Energie, milieu en landschap nog van de grond komen. Wellicht is het een idee 
het geld daarvoor te bestemmen. Het gaat in totaal om 2,2 miljoen euro. Dat is een hoop 
geld, maar het belang van Beemster in Nuon is te verwaarlozen als het gaat om inspraak. 
Een tegenstem heeft geen enkel effect, zegt hij richting de heer Dings. Hij zal komende 
maandag in de vergadering van EZW mededelen dat de gemeente Beemster instemt met 
de verkoop.
De voorzitter stelt vast dat het college zal besluiten in te stemmen met de verkoop, nu de 
raad conform artikel 169 van de Gemeentewet in de gelegenheid gesteld is wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken.

12. Vragenronde
De heer Commandeur zegt het vervelend te vinden dat hij uit een krantenbericht heeft 
moeten vernemen dat de Rekenkamer Beemster verwijten maakt over de procedure om te 
knippen in aanbestedingen. Gaat de Rekenkamer eerst naar de media alvorens de raad te 
informeren, vraagt hij zich af. Verder vraagt hij of de Rekenkamer terecht verwijten maakt.
De voorzitter merkt op dat het de Rekenkamer van de raad is, niet van het college.
De heer Dings geeft aan dat het betreffende rapport een aantal maanden geleden aan de 
raden is aangeboden. Wellicht is dat sommige raadsleden aan de aandacht ontsnapt tussen 
alle ingekomen stukken. De Rekenkamer verstrekt haar rapporten aan raden en media. Een 
journalist van de Polderexpres heeft nu kennelijk gemeend ophef te moeten maken.
De voorzitter stelt voor in de raad geen discussie te voeren over artikeltjes in 
advertentiebladen, maar desgewenst over het rapport zelf. Dan zal men tot heel andere 
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conclusies komen, is zijn stellige overtuiging. Hij heeft deze aanpak heel vervelend 
gevonden.
De heer Commandeur brengt in het geding dat burgers deze artikelen wel onder ogen 
krijgen, terwijl er in de raad geen woord over is gewisseld.
Wethouder Klaver stelt dat de schrijver van het artikel rapportages over 2006 en 2007 ten 
onrechte heeft getoetst aan regels die pas sinds 2008 van kracht zijn. Vanaf 2008 is alles in 
orde.
De voorzitter sluit het onderwerp af met de aanbeveling aan de raad met de Rekenkamer te 
bezien hoe de communicatie met lokale media verbeterd kan worden.

De heer Droog maakt melding van problemen in landbouwkringen over de STORL-regeling. 
Leeg fust van gewasbeschermingsmiddelen was altijd inleverbaar. Sinds kort levert leeg fust 
echter geen statiegeld meer op. Hij vraagt een schriftelijk antwoord op de vraag wat de 
gemeente hier als gedragslijn hanteert.
Wethouder Hefting zegt dat er inderdaad een kleine wijziging geweest is rond de 
aanlevering van fust. Daarover is via Binnendijks gecommuniceerd. Hij zegt toe zich nader te 
willen laten informeren en daarna zo spoedig mogelijk een antwoord te leveren.
De heer Droog zegt mededelingen in Binnendijks niet te ervaren als communicatie, maar als 
eenrichtingsverkeer.
De heer Commandeur merkt op dat Binnendijks wel degelijk een communicatiemedium van 
de gemeente is.
De voorzitter sluit dit onderwerp af.

De heer De Lange constateert dat er aan het peperdure geluidsscherm langs de A7 
spontaan scheuren optreden in de glasplaten en dat de verhoging, die juist bedoeld was om 
de status van Werelderfgoed waardig uit te stralen, ernstig verontreinigd is. Hij vraagt of dat 
bekend is bij de wethouder en wie voor de kosten opdraait.
Wethouder Hefting zegt dat Rijkswaterstaat volledig verantwoordelijk is voor de kosten van 
schoonmaak en reparatie. De gemeente heeft destijds aangedrongen op de verhoging en de 
uitvoering in glas om het doorzicht te bevorderen. Daar is door de gemeente ook aan 
meebetaald. Zijn ervaring is dat Rijkswaterstaat vlug reageert op signalen van 
verontreiniging.
De heer De Lange stelt dat het gebruikte materiaal juist verontreiniging schijnt aan te 
trekken en moeilijk schoon te maken is. Dat doet de uitstraling teniet. 
Zijn tweede vraag betreft de herinrichting van de Middenweg en Rijperweg volgens het 
principe Duurzaam Veilig, die door het Hoogheemraadschap wordt uitgevoerd. Hij vraagt of 
daar de stukken gemeentelijke weg – vanaf het bord bebouwde kom tot aan de rotonde 
Noordbeemster en op de Rijperweg vanaf de brug tot aan de bocht bij de Bamestraweg –
ook in worden meegenomen. Tijdens de inloopmiddag zijn daar ook nadrukkelijk vragen 
over gesteld, onder meer door de BPP. Bij een vorige herprofilering, aan de Jisperweg, waar 
een traject van 40 m niet werd meegenomen, is toegezegd dat dit soort omissies niet meer 
zou optreden. Hij verzoekt de wethouder actie te ondernemen, zodat die stukken alsnog 
worden meegenomen nu alle machinerie aanwezig is. Het krediet moet dan maar achteraf 
geregeld worden.
Wethouder Klaver denkt dat die stukken niet zijn meegenomen. De herprofilering die nu 
wordt uitgevoerd betreft wegtrajecten die onder het beheer van het Hoogheemraadschap 
vallen. Hij zal morgen een en ander laten uitzoeken en volgende week dinsdag op de 
commissievergadering met een antwoord komen.

De heer Dings wijst op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte die onlangs is 
gepubliceerd. Daarin markeert het Rijk ondermeer de belangen in nationale landschappen 
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en werelderfgoederen. Hij denkt dat het een belangrijk document is om als college en raad 
binnen de gestelde termijn op te reageren met een zienswijze. Hij doet de suggestie de 
recente brief aan minister Plasterk daarvoor als basis te gebruiken.
Wethouder Hefting zegt kennis genomen te hebben van het document. Voor een deel zijn 
het bekende zaken. Het Rijk regelt hierin zijn belangen zoals de provincie dat doet in de 
structuurvisie. De consequenties voor lokale bestemmingsplannen staan er nu in algemene 
termen beschreven. De provincie gaat die in de structuurvisie nader invullen. In die zin lopen 
de discussies parallel. De reactietermijn voor zienswijzen is tot eind augustus. Een zienswijze 
kan niet meer voor die tijd in de raad behandeld worden. Hij stelt voor een zienswijze in 
concept per mail naar de raad te sturen voor schriftelijk commentaar. Er is meer 
basismateriaal beschikbaar uit eerdere correspondentie dan alleen de brief aan minister 
Plasterk. Daar zal uiteraard dankbaar gebruik van gemaakt worden.
De heer Dings stemt in met die toezegging van de schriftelijke ronde naar de fracties, maar 
stelt voor het toch ook in de raad te bespreken in een zo vroeg mogelijk stadium.

De voorzitter deelt mee dat er voor alle raadsleden een exemplaar van het rapport 
Kwaliteitstoets klaar ligt, met een voorstel van de adhoc-commissie voor de behandeling. Hij 
verzoekt allen het stuk tot de voorgestelde datum vertrouwelijk te behandelen.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur met dank voor ieders inzet en inbreng. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Beemster
op 2 juli 2009.

de voorzitter, de plv. griffier,

H.N.G. Brinkman. M. Timmerman.


