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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster, 

gehouden op dinsdag 27 juni 2017, aanvang 22.40 uur, in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester, voorzitter 

De heer M. Timmerman  griffier 

De heer M. Bakker BPP  

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

De heer N.C.M. de Lange BPP  

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA 

De heer J.C. de Wildt CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

De heer J.W.T. Smit D66 

De heer J.R.P.L. Dings PvdA/GroenLinks 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

Mevrouw. M.L. van Boven VVD 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

    

Mede aanwezig:   

Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange wethouder BPP 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. 

Bij loting wordt bepaald, dat de heer Bakker in geval van hoofdelijke stemming het 

eerst zijn stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen.  

Aan de agenda worden het volgende A-punten toegevoegd: 

 5a. Voorstel tot het vaststellen van de uitkomsten van de quickscan naar de 

mogelijkheden van uitplaatsing van de openbare basisschool De Blauwe 

Morgenster, in het kader van de gebiedsontwikkeling. 

 5b. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de voorstellen en alternatieven 

voor de samenstelling van de bestuursorganen van de Vervoerregio 

Amsterdam per 2018. 

 5c. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2018 

van de Vervoerregio Amsterdam. 

 5d. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2016 van 

BaanStede. 

 5e. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op het liquidatieplan voor de 

gemeenschappelijke regeling BaanStede 
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 5f Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de gewijzigde begroting 

2017 van BaanStede 

 5g. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2018 

van de Omgevingsdienst IJmond en kennisname van de jaarstukken 2016. 

 5h. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2018 

van het Waterlands Archief en kennisname van de jaarstukken 2016 van het 

ISW. 

 5i. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2016, de 

begrotingswijzigingen 2017 en de ontwerp begroting 2018 van het 

Recreatieschap Twiske-Waterland. 

  

De heer Groot verzoekt de motie vreemd aan de orde van de dag “Ontwikkelen 

projectopdracht voor de dorpsvisie Zuidoostbeemster” op de agenda te plaatsen. 

Mevrouw Van Boven verzoekt de motie vreemd aan de orde van dag “Aansluiting 5 op 

de A7” op de agenda te plaatsen.  

De raad besluit beide moties als respectievelijk punt 9 en 10 aan de agenda toe te 

voegen. 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken. 

 Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 6 juni 2017. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5. A-punten. 

 

5a. Voorstel tot het vaststellen van de uitkomsten van de quickscan naar de 

mogelijkheden van uitplaatsing van de openbare basisschool De Blauwe 

Morgenster, in het kader van de gebiedsontwikkeling. 

 De raad besluit in te stemmen met de conclusies van de quickscan en daarmee de 

gestelde vraag om het onderzoek voor het verplaatsen van de school niet verder te 

laten uitzoeken. 

5b. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de voorstellen en alternatieven voor 

de samenstelling van de bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam per 

2018. 

 De raad besluit in te stemmen met het verkleinen van de regioraad naar circa 50 leden 

en het verkleinen van het dagelijks bestuur naar 3 leden met een voorkeur voor 2 

wethouders verkeer en vervoer en 1 burgemeester van de deelnemende gemeenten. 

5c. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2018 van 

de Vervoerregio Amsterdam. 

 De raad besluit een positieve zienswijze te geven. 

 

5d. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2016 van 

BaanStede. 

 De raad besluit een positieve zienswijze te geven met de kanttekening dat het 

Beemster deel van het overschot niet toegevoegd moet worden aan een 

bestemmingsreserve maar ten gunste moet komen van Beemster. 
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5e. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op het liquidatieplan voor de 

gemeenschappelijke regeling BaanStede 

 De raad besluit een positieve zienswijze te geven op het liquidatieplan en kennis te 

nemen van vastgestelde intentieverklaring ontvlechting. 

 

5f. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de gewijzigde begroting 2017 

van BaanStede 

 De raad besluit een positieve zienswijze te geven op deze gewijzigde begroting en niet 

in te gaan op de voorgelegde begroting 2018 en meerjarenraming. 

 

5g. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2018 van 

de Omgevingsdienst IJmond en kennisname van de jaarstukken 2016. 

 Wethouder Zeeman deelt mede, dat het raadsvoorstel niet volledig is; naast de 

basistaken neemt de gemeente ook zogenaamde plustaken af voor een bedrag van  

€ 79.560. Voor deze plustaken is dit bedrag ook overeenkomstig de gemaakte 

afspraken en is die alleen verhoogd door indexering. Het voorstel om een positieve 

zienswijze te geven blijft hierdoor in stand. 

De voorzitter stelt vast, dat de raad geen opmerkingen en/of vragen hierover heeft.   

De raad besluit hierna een positieve zienswijze te geven op de begroting en de 

jaarstukken voor kennisgeving aan te nemen. 

 

5h. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2018 van 

het Waterlands Archief en kennisname van de jaarstukken 2016 van het ISW. 

 De raad besluit een positieve zienswijze te geven op de begroting en de jaarstukken 

voor kennisgeving aan te nemen. 

 

5i. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2016, de 

begrotingswijzigingen 2017 en de ontwerp begroting 2018 van het 

Recreatieschap Twiske-Waterland. 

 De raad besluit een positieve zienswijze te geven. 

 

6. Ingekomen stukken 

 De raad besluit de navolgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: 

- De schriftelijke beantwoording d.d. 29 mei 2017 van het college op vragen van de 

fractie van PvdA/GroenLinks met betrekking tot lijmsnuiven. 

- De brief d.d. 29 mei 2017 van het college over de vertegenwoordiging van de 

gemeente in de Raad van Toezicht van de Stichting Promotie Beemster 

Werelderfgoed.  

- De uitkomsten van de benchmarkt 2016 van Wecycle over de inzameling en 

recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen. 

 

7. Mededelingen. 

 Er zijn geen mededelingen..  

 

8. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente 

Beemster in algemene besturen van openbare lichamen of andere gemeenschap-

pelijke organen, ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 De heer Dings roept de andere raadsleden op om naar hem te reageren op de 

vergaderstukken van de regioraad van 11 juli. 
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9. Motie vreemd aan de orde: ontwikkelen projectopdracht voor de dorpsvisie 

Zuidoostbeemster. 

 De voorzitter geeft het woord aan de heer Groot. 

De heer Groot dient de motie in namens de 5 fracties en leest die voor: “Motie vreemd 

aan de dag Ontwikkelen projectopdracht voor de dorpsvisie Zuidoostbeemster. 

Gelet  op  artikel  36  van  het  Reglement  van  orde  voor  de  vergaderingen  en  

andere werkzaamheden  van  de  gemeenteraad  van  Beemster  2010.  

Overwegende, dat de fracties in de raadscommissievergadering van 6 juni 2017 

beeldvormend hebben gesproken over de kaders en de participatieve aanpak voor een 

opdracht aan het college tot het ontwikkelen van een dorpsvisie, waarmee de raad 

meer sturing kan geven aan de verdere ontwikkeling van de kern Zuidoostbeemster;  

dat voor het verdere proces om te komen tot deze opdracht, het wenselijk is dat het 

college een concept projectopdracht aan de raad voorlegt; dat voor deze 

projectopdracht de kaders en participatieve aanpak gelden die zijn benoemd in het 

document d.d. 11 mei 2017, die op 6 juni 2017 in de raadscommissie beeldvormend is 

besproken; dat het wenselijk is om de fracties als klankbordgroep te betrekken bij de 

voorbereidingen voor deze opdrachtformulering. Verzoekt het college, voor een 

behandeling in de vergadering van september 2017, aan de raad een projectopdracht 

voor een dorpsvisie Zuidoostbeemster aan te bieden met inachtneming van de kaders 

en participatieve aanpak die zijn benoemd in het document die op 6 juni in de 

raadscommissie is besproken. En gaat over tot de orde van de dag. De fracties van 

BPP, CDA, D66, PvdA/GroenLinks en VVD.” 

 

Mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, de heer Schagen, de heer Dings en de 

heer Groot reageren in 1e termijn op de motie. 

Wethouder Butter verzoekt namens het college om schorsing van de vergadering om 

een reactie op de motie te kunnen te bespreken. De voorzitter schorst de vergadering 

om 23.00 uur en heropend die om 23.10 uur en geeft het woord aan wethouder Butter. 

Wethouder Butter stelt, dat het gebied voor de opdracht te groot is en dat de beoogde 

sturing vanuit de raad alleen kan gelden voor het ontwikkelgebied ZOB II en de 

ontwikkellocatie Jonk aan de Purmerenderweg. Daarbij wil het college zich niet 

vastleggen op een datum voor uitvoering van de opdracht. Het college stelt ook reeds 

de opdracht te hebben van de raad om bij beide ontwikkellocaties niet alleen te kijken 

naar woningbouw maar ook naar andere functies.  Alles bij elkaar stelt het college voor 

om de motie, zoals die er nu ligt, in te trekken en tussen de voorgestelde 

klankbordgroep en het college - in de personen van de wethouders Butter en Zeeman - 

te beoordelen wat mogelijk is in de beide ontwikkellocaties. De voorzitter voegt hieraan 

toe, dat de klankbordgroep onder begeleiding komt van de griffier.  

De heer Groot, mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, de heer Schagen en de 

heer Vinke reageren in 2e termijn en geven daarbij aan het standpunt van het college te 

willen bespreken in de klankbordgroep. Wethouder Butter gaat nader in op het 

standpunt van het college. De heer Commandeur, de heer Schagen en de heer Groot 

reageren hierop waarbij de heer Groot, gehoord de andere fracties, de motie 

terugneemt om in de klankbordgroep zich te kunnen beraden over het standpunt van 

het college. De voorzitter verzoekt in dit overleg duidelijk te krijgen wat de 

verwachtingen zijn tussen de fracties onderling en van het college, en wat hiervoor 

moet worden gedaan. De heer Groot reageert hierop. De voorzitter stelt vast, dat de 

motie is teruggenomen en sluit daarmee dit agendapunt af. 
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10. Motie vreemd aan de orde: aansluiting 5 op de A7. 

 De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van Boven. 

Mevrouw Van Boven dient de motie in namens de fracties van VVD en CDA en leest 

die voor: “Motie vreemd aan de dag Aansluiting 5 op de A7. Gelet  op  artikel  36  van  

het  Reglement  van  orde  voor  de  vergaderingen  en  andere werkzaamheden  van  

de  gemeenteraad  van  Beemster  2010. Overwegende, dat het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu in het kader van de MIRT verkenning Corridorstudie 

Amsterdam-Hoorn constateert dat de huidige verkeersdruk tussen Amsterdam en 

Hoorn te snel oploopt; dat het Ministerie nu een onderzoek uitvoert naar maatregelen 

die na 2020 moeten leiden tot een verbeteringen van de bereikbaarheid in deze 

corridor; dat het er momenteel naar uit ziet dat de op- en afrit nummer 5 bij 

Zuidoostbeemster worden gesloten en de huidige in- en uitvoegstroken worden 

omgevormd tot een 3e rijbaan aan beide kanten van de A7; dat de gemeente Beemster 

haar huidige en toekomstige inwoners maximale mobiliteit wil bieden voor woon-werk 

en leefomgeving; dat het onderliggend wegennet in Zuidoostbeemster, zoals de 

Purmerenderweg en de Zuiddijk, niet geschikt is voor een toename van het 

forensenverkeer; dat het onderliggend wegennet door de geplande woningbouwopgave 

al overmatig belast gaat worden en daardoor geen extra toename van forensenverkeer 

kan verwerken. Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om in 

onderlinge afstemming met het college van de gemeente Purmerend, bij het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu aan te dringen op andere oplossingen waardoor aansluiting 

5 van de A7 kan blijven bestaan, om zo de verkeersafwikkelingen in Beemster en met 

name in Zuidoostbeemster niet verder te belasten waardoor een veilige- en leefbare 

omgeving behouden blijft. En gaat over tot de orde van de dag. De fracties van VVD en 

CDA.” 

 

Mevrouw Van Boven licht de motie toe. De heer Commandeur, de heer De Lange, de 

heer Dings en de heer Groot reageren op de motie. Hieruit blijkt, dat naast de fracties 

van VVD en CDA, ook de fracties van BPP en D66 de motie steunen al dan niet met 

kanttekeningen. De fractie van PvdA/GroenLinks steunt de motie niet. 

Wethouder Butter stelt dat het college uitvoering kan geven aan deze motie te zien als  

een signaal van de raad over hoe hierover wordt gedacht. De voorzitter stelt vast dat 

geen behoefte is aan een 2e spreekronde en gaat over tot stemming. Er is geen 

behoefte aan hoofdelijke stemming. De leden van de fracties van BPP, CDA, D66 en 

VVD zijn voor de motie en de leden van de fractie van PvdA/GroenLinks zijn tegen de 

motie. De raad besluit hiermee de motie aan te nemen. 

11. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 5 september 2017. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 


