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

gehouden op dinsdag 17 januari 2017, aanvang 21.35 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 A.N. Commandeur CDA 

De heer J.C. de Wildt CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans 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 L.J.M. Schagen BPP 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. 

Bij loting wordt bepaald, dat de heer De Lange 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 de volgende A-punten toegevoegd: 

 5a. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

IJmond. 

 5b. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Volgerweg 14. 

 5c. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van 

een dierenkliniek en beperkte autoverhuur bij tuincentrum Overvecht op het 

perceel Purmerenderweg 43a te Zuidoostbeemster. 

  

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

 De heer F. Bart spreekt namens Fort Resort Beemster in over de lopende 

aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning voor het 2e parkeerterrein bij dit 

resort. De heer De Lange, de heer Commandeur en de heer Smit stellen vragen die de 

heer Bart beantwoordt. De voorzitter sluit hierna dit agendapunt af. 
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4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 20 december 2016. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5. A-punten. 

 

5a. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

IJmond. 

 De raad  besluit in te stemmen met de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling 

van de colleges van de gemeenten Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, 

Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zandvoort en om in te stemmen met 

de benodigde wijzigingen in deze regeling. 

 

5b. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Volgerweg 14. 

 De heer De Lange legt de navolgende stemverklaring af: de fractie van de BPP maakt 

zich ernstig zorgen tegen het gemak waarmee de raad dit voorstel omarmt en in zijn 

algemeenheid met dit onderwerp omgaat. Hij dringt erop aan, dat gehoor wordt 

gegeven aan de inspraakreactie van LTO Noord, afdeling Land van Leeghwater. 

De heer Groot constateert, dat deze verklaring niet over de inhoud gaat maar over de 

beoordeling van deze zaak door de andere fracties. Hij vindt het niet goed dat in deze 

stemverklaring wordt gesteld dat de andere fracties met deze zaak niet zorgvuldig zijn 

omgegaan. De heer Dings sluit zich bij deze woorden aan. De heer De Lange stelt 

alleen zijn bezorgdheid te hebben uitgesproken. De heer Commandeur vindt dat een 

dergelijke stemverklaring moet kunnen. Mevrouw Van Boven sluit zich bij de woorden 

van de heer Groot aan.  

De voorzitter gaat over tot stemming. De heer De Lange verzoekt om hoofdelijke 

stemming. De voorzitter gaat over tot hoofdelijke stemming waarvan de uitslag is: de 

heer De Lange tegen, de heer Smit voor, de heer Vinke voor, de heer De Wildt voor, de 

heer Bakker tegen, mevrouw Van Boven voor, mevrouw Bregman tegen, de heer 

Commandeur voor, de heer Dings voor, de heer Groot voor, de heer Heijmans voor en 

mevrouw Helder voor. 

De voorzitter stelt vast dat 9 leden voor en 3 leden tegen het voorstel hebben gestemd 

en daarmee is het voorstel aangenomen. Hierna sluit zij dit agendapunt af. 

 

5c. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van 

een dierenkliniek en beperkte autoverhuur bij tuincentrum Overvecht op het 

perceel Purmerenderweg 43a te Zuidoostbeemster. 

 De raad besluit hieraan planologisch medewerking te verlenen en te verklaren dat een 

verklaring van geen bedenkingen voor dit geval niet vereist is.  

 

6. Ingekomen stukken. 

 De raad besluit, op verzoek van de fractie van de BPP, om de brief van het college met 

bijlagen over het definitief vastgesteld Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017-

2021, te agenderen voor een behandeling in de commissie. 

 

De raad besluit de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen met 

inachtneming van de kanttekeningen die daarbij in het voorstel zijn opgenomen: 

- De brief van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over de rapportage Staat 

van de Rampenbestrijding 2016. 

- De brief van het college over de start van het inspraaktraject voor het voorontwerp 
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van het bestemmingsplan De Nieuwe Tuinderij – Oost. 

- De brief van het college over de start van het inspraaktraject voor het 

beeldkwaliteitsplan De Nieuwe Tuinderij – Oost. 

- De eindevaluatie gladheidsbestrijding seizoen 2015-2016.  

- Het Plan van Aanpak Adviesraad Sociaal Domein 2016-2017 en de daarbij 

behorende werkafspraken..   

- De brief van de secretaris van de Stadsregio Amsterdam over de overgang, per 1 

januari 2017, van de stadsregio naar de Vervoersregio Amsterdam. 

- De zienswijze van de heer M. Vreeswijk op het ontwerp bestemmingsplan 

Volkstuinen Noorderpad c.a. 

- De zienswijze ingediend door de heer en mevrouw Paarlberg mede namens andere 

belanghebbenden en omwonenden, op eerdergenoemd ontwerp bestemmingsplan.  

- Het advies van de Dorpsraad Zuidoostbeemster over het ontwerp bestemmingsplan 

Noorderpad c.a. 

 

7. Mededelingen. 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

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. 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

9. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 7 februari 2017. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 

 


