
Besluitenlijst  van de vergadering  van de raad  van de gemeente  Beemster,  
gehouden  op 12 februari  2013, aanvang  21.55 uur  in  de raadzaal  te 
Middenbeemster

Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman voorzitter,  burgemeester
De heer C.J. Jonges griffier  
De heer M. Bakker BPP
De heer N.C.M. de Lange BPP
De heer L.J.M.  Schagen BPP
Mevrouw R.H. Uitentuis BPP
De heer A.N. Commandeur CDA
De heer L.D.J. Fabriek CDA
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

Afwezig met  kennisgeving:
Mevrouw A.M.J. Segers D66

Mede aanwezig:
De heer J.R.P.L. Dings PvdA, wethouder
De heer G.H. Hefting BPP, wethouder
De heer J.C. Klaver VVD, 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 mevr. Helder-Pauw in  geval van hoofdelijke stemming 
het eerst haar  stem moet uitbrengen.
Er  is bericht  van verhindering  ontvangen van mevr. Segers.
 

2. Vaststellen  agenda.
De raad besluit  de agenda gewijzigd vast te stellen.
Aan de agenda worden de volgende A-punten uit  de vanavond gehouden 
commissievergadering toegevoegd:
- Voorstel om in  te stemmen met de conclusies naar aanleiding van een 

inventarisatie naar  de bestuurlijke  toekomst van gemeenten in  Zaanstreek-
Waterland.

- Voorstel om medewerking  te verlenen aan de bouw van een stolpwoning op perceel 
Rijperweg 129.

- Voorstel om het verblijfsrecreatiebeleid zodanig te wijzigen dat  recreatie-eenheden 
en groepsaccommodaties, wanneer deze als hoofdinkomen dienen, niet  alleen in  
vrijkomende agrarische bebouwing mogen worden gerealiseerd maar ook in  
vrijkomende bebouwing bij  een beschermd monument.

- Voorstel tot  het vaststellen van het Besluit  gemeentelijk  kwijtscheldingsbeleid 
2013.
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3. Inventarisatie  spreekrecht  burgers aan de hand  van de bij  de griffier  
gemelde zaken.
Er  hebben zich geen insprekers aangemeld.

4. Vaststellen  besluitenlijst  van de vergadering  van 22 januari  2013.
De raad stelt  deze besluitenlijst  gewijzigd vast.

5. A-punten.

5a. Voorstel  om in  te stemmen met  de conclusies naar  aanleiding  van een 
inventarisatie  naar  de bestuurlijke  toekomst  van gemeenten  in  Zaanstreek-
Waterland.
De raad besluit  conform het voorstel.

5b. Voorstel  om medewerking  te verlenen  aan de bouw  van een 
stolpwoning  op perceel  Rijperweg  129. 
De raad besluit  conform het voorstel.

5c. Voorstel  om het  verblijfsrecreatiebeleid  zodanig  te wijzigen  dat  recreatie-
eenheden  en groepsaccommodaties, wanneer  deze als hoofdinkomen  dienen, 
niet  alleen  in  vrijkomende  agrarische bebouwing  mogen worden  gerealiseerd  
maar  ook in  vrijkomende  bebouwing  bij  een beschermd  monument.
Mevr.  Uitentuis  verlaat  de vergadering gedurende de behandeling van dit  agendapunt.
De raad besluit  conform het voorstel.

5d. Voorstel  tot  het  vaststellen  van het  Besluit  gemeentelijk  
kwijtscheldingsbeleid  2013
De raad besluit  conform het voorstel.

6. Voorstel  om medewerking  te verlenen  aan de uitbreiding  van een loods en de 
bouw  van een mestopslag, een voeropslagplaats en een schuur  voor  
hobbydieren  op perceel  Purmerenderweg  9 te Noordbeemster.
De heer Smit  licht  toe, dat  zijn  fractie om juridische redenen tegen dit  voorstel.
De raad besluit  conform het voorstel. De leden van de fractie van D66 worden geacht te 
hebben tegengestemd.

7. Voorstel  om planologische medewerking  te verlenen  aan de sloop en 
nieuwbouw  t.b.v. van een restaurant  met  kantoor  op het  perceel  Middenweg 
146 te Middenbeemster.
De leden De Lange, Smit , Fabriek , De Waal en Zeekant  geven in  1e en 2e termijn  hun 
fractie-standpunten weer.
Wethouder Hefting  beantwoordt  de gestelde vragen. Hij  gaat er zonder meer van uit,  
dat de raadscommissie op 7 mei 2013 een voorstel over visie over het Marktplein  kan 
behandelen. De raad kan dit  plan uiterlijk  op 11 juni  2013 vaststellen.
De voorzitter  stelt  voor om het nemen van een beslissing over het voorstel aan te 
houden tot  de laatste vergadering voor het zomerreces.
De raad besluit  unaniem conform het voorstel van de voorzitter.
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8. Brief  d.d. 28 november  2012 van Gedeputeerde  Staten  van Noord-Holland  
over  het  horen  van de gemeenteraad  in  het  kader  van artikel  3.26 van de Wet 
ruimtelijke  ordening  over  het  inpassingsplan  N244.
Het  college stelt  u voor  om namens u op het  voorontwerp  te reageren  en in  te 
stemmen  met  het  inzetten  van het  instrument  inpassingsplan.
De voorzitter  leidt  het agendapunt  in  en geeft het woord aan de heer Groot.
De heer Groot licht  het amendement  van zijn  fractie toe.
Het  amendement  luidt  aldus:

AMENDEMENT

Raadsvergadering van 12-02-2013
Behorende bij  agendapunt: 8
Onderwerp: Horen gemeenteraad over Provinciaal  Inpassingsplan (PIP) N244

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:

de raad(scommissie)  op basis van informatie tot nu toe akkoord is gegaan met het  
standpunt  van het College over de voorkeursvariant  aan de noordzijde van de N244  
voor aansluiting  van de Purmerenderweg op de N244; 

de raad , op basis van een belangenafweging, nog steeds een  voorkeur heeft voor een 
zuidelijke aansluiting  van de N244 op de Purmerenderweg;

de Raad nu wordt  gehoord via de formele procedure door het ter zake bevoegde gezag, 
de Provincie Noord Holland;  

de Raad hiermee in  de positie is om geheel in  overeenstemming met de wettelijke  
procedure en de regels van democratische besluitvorming  haar  advies aan het  
provinciebestuur  voor te leggen;

Besluit:  

Door het verzenden van een brief met daarin  verwerkt  de bij  dit  amendement gevoegde 
tekst, de provincie te berichten dat:

• In  het kader van de hoorprocedure  conform artikel  3.26 van de Wro  de 
gemeenteraad Beemster instemt met het inzetten van het instrument  provinciaal  
inpassingsplan.

• In  het kader van het wettelijk  vooroverleg conform artikel  3.1.1. Bro de raad haar  
zienswijze en het daarop gebaseerde advies en voorkeur voor de zuidelijke variant  voor  
de aansluiting  Purmerenderweg N244 meegeeft. Daarnaast dringt  zij  aan op een zo stil  
en hindervrij  mogelijk  wegontwerp.
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Fractie D66Beemster
Gerard  Groot
John Smit

De leden Bakker , Zeekant , De Waal en Commandeur  geven de fractiestandpunten over 
het amendement.
De wethouders Hefting  en Klaver  reageren op het amendement  en de reacties. 
Wethouder Klaver  ontraadt  het amendement.
Na gehouden discussie brengt  de voorzitter  het amendement  in  stemming.
De leden van de fracties van D66, VVD en CDA stemmen voor het amendement. De 
leden van de fracties van BBP en PvdA stemmen tegen het amendement.
De voorzitter  stelt  vast, dat de stemmen staken. In  de volgende vergadering wordt  
eerst opnieuw over het amendement  gestemd en vervolgens over het voorstel van het 
college.

9. Ingekomen  stukken.
1) (brief d.d. 6-12-2012 van de Stichting  Beemstergroen over woningbouw in  

Zuidoostbeemster en de plannen voor de  aansluiting   Purmerenderweg – N244): de 
raad besluit  zich te conformeren aan de reactie van burgemeester en wethouders.

2) (brief d.d. 7-1-2013 van het college over de Visie Erfgoed en Ruimte Werelderfgoed): 
de raad besluit  deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

3) (brief d.d. 9-1-2013 van de directeuren van de basisscholen over de samenwerking  
met Purmerend): de raad besluit  de afdoening van deze brief in  handen te stellen 
van burgemeester en wethouders en hun college te verzoeken de raad daarover te 
informeren.

4) (motie d.d. 19-12-2012 van 3 Friese gemeenten over huishoudelijke verzorging): de 
raad besluit  deze motie voor kennisgeving aan te nemen.

5) (brief d.d. 17-1-2013 van Baanstede): de raad neemt kennis van deze brief met de 
mededeling van de voorzitter  dat het onderwerp herstructurering  Baanstede is 
geagendeerd voor de commissievergadering op 5 maart  2013.

6) (brief d.d. 18-1-2013 van de burgemeester over de nieuwe Drank-  en Horecawet): de 
raad besluit  deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

7) (brief d.d. 22 januari  2013 van de Stichting  Beemstergroen): de raad besluit  de 
brief voor wat  betreft  het onderwerp ‘aanleg gronddepot in  Zuidoostbeemster’ als 
afgedaan te beschouwen.

10. Mededelingen.
Er  zijn  geen mededelingen.

11. Verslaglegging  door  vertegenwoordigers van de raad  in  besturen  of in  
commissies van gemeenschappelijke  regelingen, stichtingen  c.a.
Van deze gelegenheid wordt  geen gebruik  gemaakt.

12. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 23.45 uur

Aldus vastgesteld in  de openbare 
raadsvergadering op 5 maart  2013
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de voorzitter, de griffier,

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