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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 11 
maart 2010, aanvang 19.30 uur in de raadzaal te Middenbeemster

Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman burgemeester, voorzitter
De heer C.J. Jonges griffier
De heer G.H. Hefting BPP
De heer N.C.M. de Lange BPP
de heer L.J.M. Schagen BPP
Mevrouw R.H. Uitentuis BPP
De heer N.J.J.J. Buis CDA 
De heer A.N. Commandeur CDA
De heer G.J.M. Groot D66
Mevrouw A.M.J. Segers D66
De heer J.W.T. Smit D66
Mevrouw C. van den Berg PvdA
De heer J.R.P.L. Dings PvdA
Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 
De heer W. Zeekant VVD

Op uitnodiging aanwezig:
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 en heet de aanwezigen en de kijkers naar de live 
uitzending via de website welkom. 
Bij loting wordt bepaald, dat in geval van stemming de heer Heikens het eerst zijn stem 
moet uitbrengen. 

2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De heer Dings brengt een motie vreemd aan de 
orde van de dag in. Het onderwerp van de motie heeft betrekking op de behandeling van de 
structuurvisie door Provinciale Staten van Noord-Holland.
De voorzitter zegt dat deze motie direct vóór het agendapunt ‘sluiting’ aan de orde komt.

3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zaken.
Er hebben zich geen insprekers bij de griffier gemeld.

4. Beëdiging raadsleden.
De voorzitter leest de tekst van de verklaring en belofte respectievelijk de eed voor.
De leden Van den Berg, Dings, Hefting, Helder-Pauw, Schagen, Segers en Uitentuis doen de 
verklaring en belofte en de leden Buis, Commandeur, de Lange, Smit en Zeekant leggen de 
eed af.
De voorzitter biedt hen zijn gelukwensen aan en overhandigt hen een boeket in de kleuren 
van de partij, die zij in de raad vertegenwoordigen.

5. Maken werkafspraken over bemensing (voorzitters en leden) van de raadscommissie in de 
periode van heden tot het moment dat de formele benoemingen een feit zijn.
De voorzitter stelt voor om de nestor van de raad, de heer W. Zeekant aan te wijzen als 
voorzitter van de op de 23 maart 2010 te houden vergadering van de raadscommissie.
De raad wijst bij acclamatie de heer Zeekant aan.
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6. Behandelen motie van de PvdA.
De heer Dings leest de volgende motie voor:

Op 15 maart 2010 stond de behandeling van de structuurvisie, de provinciale verordening 
op de structuurvisie alsmede de nota Cultuurhistorie en Landschap geagendeerd in 
Provinciale Staten ter besluitvorming.

Inmiddels is de behandeling hiervan opgeschoven omdat Provinciale Staten meer tijd wil 
uittrekken voor de behandeling van de vele reacties van gemeenten, burgers en 
belangengroepen. Deze motie is een oproep aan de Staten om bij dat interne beraad ook de 
nieuw gekozen gemeenteraden te betrekken.

Overwegingen:
1. Onderhavige motie wil er bij PS op aandringen niet tot besluitvorming over te gaan, 

dan na consultatie van de nieuw gekozen gemeenteraden. De achtergrond van dit
verzoek is de ingreep die de provinciale verordening en het provinciale beleid plegen 
in de gemeentelijke autonomie ten aanzien van het gemeentelijke buitengebied.

2. Meerdere bestuurders en raden hebben in een eerdere fase van de behandeling van 
de structuurvisie en bijbehorende documenten al opgemerkt dat de nota Ruimte en 
ook de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening de provincie weliswaar opdragen om 
haar ruimtelijke belangen vast te leggen, maar dat dit niet kan en mag betekenen 
dat de decentralisatie van het ruimtelijk beleid ophoudt bij de provincie zodat het 
gehele buitengebied tot provinciaal belang wordt bestempeld (zie ook als bijlage een 
bericht uit de Schager Courant van 1 maart 2010 met de opvatting van de 
burgemeester van Zijpe). 

3. Met name het adagium ‘decentraal wat kan en centraal wat moet’ wordt volledig 
uitgehold door de werkwijze van GS. Immers onder het niveau provincie kan en mag 
niets meer. Ook heeft de provincie bestaande afspraken in het kader van 
voorgaande streekplanuitwerkingen op losse schroeven gezet.

4. De instelling van een commissie ARO voor de toetsing van ruimtelijke plannen van 
gemeenten leidt tot nodeloze centralisering en bureaucratisering.

5. Met de nota Cultuurhistorie en Landschap wordt een extra-beleidsbelasting op het 
gemeentelijke ruimtelijk beleid gelegd met een grote hoeveelheid vage regels. 
Gemeenten worden daardoor niet in staat gesteld om hun burgers met ruimtelijke 
plannen tegemoet te komen, doordat deze qua effect niet of onvoldoende kenbaar 
zijn.

6. Met de structuurvisie, de verordening en de nota Cultuurhistorie wordt elke aanzet 
tot deregulering van het ruimtelijk beleid de nek omgedraaid. In die zin is het 
ingezette beleid in strijd met breed gedragen rijksbeleid.

7. Dat in de beantwoording van zienswijzen door GS onvoldoende rekening is gehouden 
met gemeentelijke belangen.

Om voormelde overwegingen/redenen en vanwege de vereiste spoed, verzoekt de 
nieuwgekozen raad van de gemeente Beemster bijeen in vergadering op 11 maart 2010:

- aan Provinciale Staten de besluitvorming over de voormelde nota’s op 15 maart dan
wel april 2010 uit te stellen, althans aan te houden, 

- in overleg te treden met de nieuw gekozen raden en colleges over een structuurvisie 
die wel voldoende draagvlak heeft onder de gemeentes en waarin gemeentelijke 
belangen voldoende zijn geborgd.

- In te zetten op een structuurvisie die de geest van de nota Ruimte en de Wro wel 
reflecteert.

En gaat over tot de orde van de dag. Deze motie zal ter kennis worden gebracht van alle 
gemeenteraden in Noord-Holland

De motie is ondertekend door de leden fractie van de PvdA en wordt gesteund door de 
fracties van de BPP, het CDA en de VVD.
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Mevr. Segers zegt dat haar fractie de motie als mosterd na de maaltijd beschouwt. 
Haar fractie pleit voor het vaststellen van een integrale gemeentelijke structuurvisie om 
daarmee een stempel te drukken op wat er wel en niet kan in Beemster.
De voorzitter brengt de motie in stemming. De motie wordt aangenomen. De leden van de 
fractie van D66 worden geacht te hebben tegengestemd. 

7. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 22 april 2010.

de voorzitter, de griffier,

H.N.G. Brinkman. C.J. Jonges.


