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Besluitenlijst vanBesluitenlijst vanBesluitenlijst vanBesluitenlijst van de vergadering van de raad van de g de vergadering van de raad van de g de vergadering van de raad van de g de vergadering van de raad van de geeeemeente Beemster, gehouden op meente Beemster, gehouden op meente Beemster, gehouden op meente Beemster, gehouden op 10 10 10 10 
julijulijulijuli 2012 2012 2012 2012, , , , aanvang aanvang aanvang aanvang 23.4523.4523.4523.45    uuruuruuruur in de raadzaal te Middenbee in de raadzaal te Middenbee in de raadzaal te Middenbee in de raadzaal te Middenbeemmmmsterstersterster    
    

    
Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:    
De heer H.N.G. Brinkman  burgemeester, voorzitter 
De heer C.J. Jonges   griffier  
De heer M. Bakker   BPP 
De heer L.J.M. Schagen    BPP 
De heer N.C.M. de Lange  BPP 
Mevrouw R.H. Uitentuis   BPP 
De heer A.N. Commandeur  CDA 
De heer L.D.J. Fabriek   CDA 
Mevrouw A.M.J. Segers   D66 
De heer G.J.M. Groot   D66 
De heer J.W.T. Smit   D66  
Mevrouw C. van den Berg  PvdA  
De heer P.C. de Waal   PvdA 
Mevrouw E.J. Helder-Pauw  VVD  
De heer W. Zeekant   VVD 
        
MedeMedeMedeMede aanwezig: aanwezig: aanwezig: aanwezig:    
De heer J.R.P.L. Dings   PvdA, wethouder 
De heer G.H. Hefting   BPP, wethouder 
De heer J.C. Klaver   VVD, wethouder     
 
Afwezig met kennisgevinAfwezig met kennisgevinAfwezig met kennisgevinAfwezig met kennisgeving:g:g:g:    
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks  gemeentesecretaris 
    
 
 

 
1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening....    

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de kijkers naar de live uitzen-
ding via de website welkom. Bij loting wordt bepaald, dat de heer Zeekant in geval van hoof-
delijke stemming het eerst zijn stem moet uitbrengen. 
   

2.2.2.2. Vaststellen agendaVaststellen agendaVaststellen agendaVaststellen agenda....    
De raad besluit om aan de agenda de volgende A-punten toe te voegen: 
- Voorstel tot vaststelling van het beleidsplan integrale schuldhulpverlening. 
- Voorstel om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het terrein Breidablick aan de  
  Bamestraweg te Middenbeemster. 
- Voorstel om planologische medewerking te verlenen aan de herbouw van een woning op  
  perceel Middenweg 99. 
- Voorstel planologische medewerking te verlenen aan de herbouw van een woning op perceel  
  Volgerweg 17. 
- Voorstel tot het vaststellen van de Structuurvisie Beemstermaat. 
- Voorstel tot het vaststellen van de Omgevingsnota van de gemeente Beemster. 
- Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 2012. 
- Voorstel tot het vaststellen van het Managementplan voor Droogmakerij de Beemster 2012- 
  2022. 
De leden van de fractie van D66 zijn tegen behandeling als A-punt van de voorstellen tot 
vaststelling van de Structuurvisie Beemstermaat en tot vaststelling van het bestemmingsplan 
Buitengebied 2012.    
    

3.3.3.3. InInInInventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van ventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van ventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van ventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de de de de bij de griffier gemelde zbij de griffier gemelde zbij de griffier gemelde zbij de griffier gemelde zaaaakenkenkenken....    
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 
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4. Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergadering van  van  van  van 12 juni12 juni12 juni12 juni    2012201220122012....    
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 

5.5.5.5. AAAA----puntenpuntenpuntenpunten....    
 

5a.5a.5a.5a.    Voorstel tot vaststelling van het beleidsplan integrale schuldhulpverleningVoorstel tot vaststelling van het beleidsplan integrale schuldhulpverleningVoorstel tot vaststelling van het beleidsplan integrale schuldhulpverleningVoorstel tot vaststelling van het beleidsplan integrale schuldhulpverlening....    
De raad besluit conform het voorstel. 
 

5b.5b.5b.5b.    Voorstel om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het terrein Breidablick aan de BVoorstel om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het terrein Breidablick aan de BVoorstel om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het terrein Breidablick aan de BVoorstel om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het terrein Breidablick aan de Ba-a-a-a-
mestramestramestramestraweg te Middenbeemster.weg te Middenbeemster.weg te Middenbeemster.weg te Middenbeemster. 
De raad besluit conform het voorstel. 
 

5c.5c.5c.5c.    Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel om planologische medewerking te verlenen aan de herbouw van een woning op om planologische medewerking te verlenen aan de herbouw van een woning op om planologische medewerking te verlenen aan de herbouw van een woning op om planologische medewerking te verlenen aan de herbouw van een woning op 
perceel Miperceel Miperceel Miperceel Midddddenweg 99.denweg 99.denweg 99.denweg 99. 
De raad besluit conform het voorstel. 
 

5d.5d.5d.5d.    Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel planologische medewerking te verlplanologische medewerking te verlplanologische medewerking te verlplanologische medewerking te verlenen aan de herbouw van een woning op perceel enen aan de herbouw van een woning op perceel enen aan de herbouw van een woning op perceel enen aan de herbouw van een woning op perceel 
VolgeVolgeVolgeVolgerrrrweg 17.weg 17.weg 17.weg 17. 
De raad besluit conform het voorstel. 
 

5e5e5e5e. Voorstel tot het vaststellen van de Structuurvisie Beemstermaat.Voorstel tot het vaststellen van de Structuurvisie Beemstermaat.Voorstel tot het vaststellen van de Structuurvisie Beemstermaat.Voorstel tot het vaststellen van de Structuurvisie Beemstermaat.    
De fracties van D66 en de BPP laten hun tijdens de commissievergadering ingebrachte 
amendementen niet in stemming brengen. 
Mevr. Segers is tegen het voorstel vanwege de mogelijke bouw van 1.375 woningen in  
Zuidoostbeemster, de visie over de Nekkerzoom en de geplande aansluitingen op de A7.  
Mevr. Uitentuis zegt dat haar fractie instemt met het voorstel. Wel is haar fractie teleurgesteld 
over het niet overnemen van het voorstel van haar fractie over “innovatieve stalvormen”.  
De voorzitter stelt vast, dat de raad heeft besloten tot vaststelling van de Structuurvisie 
Beemstermaat en dat de leden van de fractie van D66 worden geacht te hebben tegen ge-
stemd.    

    
5f.5f.5f.5f.    Voorstel tot het vaststellen van de Omgevingsnota van de gemeente BeemsterVoorstel tot het vaststellen van de Omgevingsnota van de gemeente BeemsterVoorstel tot het vaststellen van de Omgevingsnota van de gemeente BeemsterVoorstel tot het vaststellen van de Omgevingsnota van de gemeente Beemster. 

De raad besluit conform het voorstel. 
 

5h.5h.5h.5h.    VVVVoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 20oorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 20oorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 20oorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 2012.12.12.12.    
De fractie van D66 laat de tijdens de commissievergadering ingebrachte amendementen niet 
in stemming brengen.    
De heer De Lange brengt namens zijn fractie het volgende amendement in: 
 
Raadsvergadering van:  10 juli 2012  
Onderwerp:   Wijziging maximum aantal Bed & Breakfast gasten 
 
Gelezen het voorstel van het college. 
 
Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 35 van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010. 
 
Overwegende, dat: 
1.  Het rendabel exploiteren van een B&B voor grote mate afhankelijk  is van het aantal per-

sonen waaraan kortdurend logies mag worden verstrek. 
2.  Het maximum van 4 personen zoals overgenomen uit de Beleidsnota Verblijfsrecreatie in 

het Land van Leeghwater daarom verhoogd zou moeten worden naar 8 personen. 
3.  Zodat op percelen die dit toelaten qua parkeergelegenheid, bestaande bebouwing en 

brandveilige situaties  een vergunning c.q. vrijstelling kan worden verleend aan het aantal 
personen tot 8. 

3.   Dit aantal ook in vele andere gemeenten gehanteerd wordt. 
4. Het stimuleren van toerisme, recreatie en verbrede landbouw ook in de Structuurvisie  
   Beemstermaat een duidelijk speerpunt is. 
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Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging(en) vast te stellen: 
 
1.  Het maximum aantal personen in het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 aan te pas-

sen naar 8. 
2.  Deze wijziging over te nemen in de Beleidsnota Verblijfsrecreatie in het Land van Leegh-

water uit 2008 met betrekking tot de gemeente Beemster. 
3. De andere twee gemeenten betrokken bij deze beleidsnota hiervan op de hoogte te bren-

gen. 
 
De fractie van de BPP 
 

 De voorzitter brengt het amendement in stemming. Het amendement wordt aangenomen met 
8 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Tegen stemmen de leden van de fracties van D66 en 
de PvdA. 
Hierna brengt de voorzitter het voorstel van het college in stemming. 
De heer De Waal stemt voor het voorstel maar wenst daarbij te verklaren niet blij te zijn met 
de mogelijkheid om bij bedrijven een extra functieaanduiding toe te passen. 
Mevr. Segers stemt tegen het voorstel vanwege de eerder vanavond tijdens de commissie-
vergadering genoemde onduidelijkheden. 
Zij sluit zich aan bij de opmerking van de heer De Waal. 
Mevr. Uitentuis stemt voor het voorstel en laat weten bij gelegenheid terug te zullen komen 
op de 18m-regel in de Ervennotitie.   
De voorzitter stelt vast, dat de raad heeft besloten conform het voorstel inclusief het aange-
nomen amendement van de BPP. De leden van de fractie van D66 worden geacht te hebben 
tegen gestemd. 
De raad heeft daarmee besloten: 

 

1. Het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met identificatienummer 
NL.IMRO.0370.2012BPbuitengebied-va01 vast te stellen.  
 

2. Het maximum aantal personen waaraan kortdurend logies mag worden verstrekt aan 
te passen en te bepalen op 8 (was 4). 
 

3. De onder 2. genoemde aanpassing over te nemen in de Beleidsnota Verblijfsrecreatie 
in het Land van Leeghwater uit 2008 met betrekking tot de gemeente Beemster. 
 

4. De andere twee gemeenten, die bij de “Beleidsnota Verblijfsrecreatie in het Land van 
Leeghwater” betrokken zijn hiervan op de hoogte brengen. 
 

De voorzitter feliciteert wethouder Hefting met de vaststelling van drie belangrijke documen-
ten. 
 

5i.5i.5i.5i.    Voorstel tot het vaststellen van het Managementplan voor Droogmakerij de BeemsteVoorstel tot het vaststellen van het Managementplan voor Droogmakerij de BeemsteVoorstel tot het vaststellen van het Managementplan voor Droogmakerij de BeemsteVoorstel tot het vaststellen van het Managementplan voor Droogmakerij de Beemster 2012r 2012r 2012r 2012----
2022.2022.2022.2022. 
De raad besluit conform het voorstel. 
  

6.6.6.6. Bespreken planning vervolgstappen in proces van ambtelijke samenwerking BeemsterBespreken planning vervolgstappen in proces van ambtelijke samenwerking BeemsterBespreken planning vervolgstappen in proces van ambtelijke samenwerking BeemsterBespreken planning vervolgstappen in proces van ambtelijke samenwerking Beemster----
PurmerendPurmerendPurmerendPurmerend....    
De voorzitter beantwoordt vragen van de heer Commandeur over het proces en de financiële 
consequenties. 
Mevr. Segers is er tegen om op 18 september 2012 een belangrijke raadsvergadering over 
dit onderwerp te plannen. Dit vanwege de financiële onduidelijkheid, de vrees dat vergaande 
samenwerking uiteindelijk tot fusie leidt en de korte tijd die nog rest om de mening van de 
inwoners te kunnen peilen. 
De voorzitter stelt vast, dat de raad instemt met de voorgelegde planning en dat de leden van 
de fractie van D66 worden geacht te hebben tegen gestemd. 
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7.7.7.7. Ingekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukken    
De raad besluit de ingekomen stukken conform de voorstellen van het raadspresidium af te 
doen. 
    

8.8.8.8. Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen. 
De heer De Lange bedankt en complimenteert de plaatsvervangend voorzitter en zijn team 
voor de organisatie en uitvoering van de bijzondere raadsvergadering op 4 juli jl. 
Ook het middagprogramma was zeer geslaagd. Andere leden sluiten zich hierbij aan.  
Mevr. Van den Berg zegt, dat de tentoonstelling van kunstwerken van raadsleden e.a. ten 
einde is. De kunstenaars kunnen hun eigen werken vanavond meenemen. 

 
9.9.9.9. VVVVerslaglegging door vertegenwoordigers vaerslaglegging door vertegenwoordigers vaerslaglegging door vertegenwoordigers vaerslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van n de raad in besturen of in commissies van n de raad in besturen of in commissies van n de raad in besturen of in commissies van 

gemeenschappelijke regeligemeenschappelijke regeligemeenschappelijke regeligemeenschappelijke regelinnnngen, stichtingen c.a.gen, stichtingen c.a.gen, stichtingen c.a.gen, stichtingen c.a.    
Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.    
    

10.10.10.10. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 0.15 uur.  
    
    
    
    
Aldus vastgesteld in de openbare  
raadsvergadering op 11 september 2012 
 
 
de voorzitter,  de griffier, 
 
 
H.N.G. Brinkman C.J. Jonges.  


