
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad d.d. 17 oktober 2017 blz. 1    

 
 

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

gehouden op dinsdag 17 oktober 2017, aanvang 22.00 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 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 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering (om 22.00 uur). Bij loting wordt bepaald, dat 

mevrouw Van Boven in geval van hoofdelijke stemming het eerst haar 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. Bestuursrapportage vastgoed 2017. 

 5b. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor het herstel 

van de fundering van het cultureel centrum Onder de Linden. 

 5c. Voorstel tot het geven van een zienswijze op het Beleidskader Mobiliteit van de 

Vervoerregio Amsterdam. 

 5d. Voorstel tot het vaststellen van de documenten voor de Europese aanbesteding 

van de accountantsdiensten en benoeming van vertegenwoordigers van de raad 

in de beoordelingscommissie. 

  

De heer De Lange kondigt aan bij agendapunt 6 een amendement te zullen indienen 

   

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

 Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
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4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 september 2017. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5. A-punten. 

 

5a. Bestuursrapportage vastgoed 2017. 

 De raad besluit kennis te nemen van deze rapportage. 

 

5b. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor het herstel 

van de fundering van het cultureel centrum Onder de Linden. 

 Mevrouw Helder legt namens haar fractie de volgende stemverklaring af: de VVD is 

tegen dit voorstel. De voorzitter gaat hierna over tot besluitvorming. 

De raad besluit voor dit herstel een aanvullend krediet van € 70.000 beschikbaar te 

stellen en de structurele stijging van de kapitaallasten te laten verwerken in het 

financieel meerjarenperspectief. Dit met aantekening dat de leden van de fractie van de 

VVD tegen dit voorstel hebben gestemd. 

 

5c. Voorstel tot het geven van een zienswijze op het Beleidskader Mobiliteit van de 

Vervoerregio Amsterdam. 

 De raad besluit in te stemmen met dit beleidskader en het college opdracht te geven 

een positieve zienswijze te geven in de vorm van een gezamenlijke reactie van de regio 

Zaanstreek-Waterland.  

 

5d. Voorstel tot het vaststellen van de documenten voor de Europese aanbesteding 

van de accountantsdiensten en benoeming van vertegenwoordigers van de raad 

in de beoordelingscommissie. 

 De raad besluit de aanbestedingsdocumenten vast te stellen en de opgelegde 

geheimhouding over deze documenten te bekrachtigen en te bepalen dat deze 

geheimhouding is opgeheven zodra de documenten via Tendernet, overeenkomstig de 

voorgestelde inkoopprocedure, openbaar zijn gemaakt. 

De raad besluit bij acclamatie om de raadsleden de heren Schagen en Vinke aan te 

wijzen als vertegenwoordigers van de raad in het beoordelingsteam.  

 

6. Behandeling B-punt: Voorstel met betrekking tot de aanvraag om een 

omgevingsvergunning voor het tweede parkeerterrein bij Fort Resort Beemster. 

 De voorzitter benoemt dat bij deze agendapunt geen gelegenheid is om op dit onderwerp in 

te spreken. Die gelegenheid was er in de commissievergadering. Verder geeft zij aan, dat 

de raad over deze zaak, na de behandeling in de commissie, brieven heeft ontvangen die 

alle op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 7 november zijn 

geplaatst en als zodanig zijn gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem. 

De voorzitter geeft hierna als eerste het woord aan de portefeuillehouder voor de 

beantwoording van de nog openstaande technische vragen. 

Wethouder Zeeman beantwoordt de betreffende vragen van de fracties van VVD en BPP. 

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de fracties die om agendering als B-punt hebben 

gevraagd (de fracties van BPP en VVD), te beginnen met de fractie van de BPP. 

De heer De Lange gaat in op het voorstel en dient op dit voorstel vervolgens een 

amendement in luidende: “Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en 

wethouders d.d. 12 september 2017, nummer 1394209, om een verklaring van geen 

bedenkingen te weigeren voor de aanvraag omgevingsvergunning voor een tweede 

parkeerplaats bij Fort Resort Beemster. 
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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. 

Constaterende dat 

1. de herbestemming van het Fort aan de Nekkerweg bijzonder geslaagd is en veel 

waardering en belangstelling voor het werelderfgoed De Beemster aan de dag legt 

2. het succes van de onderneming groter is dan kon worden voorzien; 

3. de door de ondernemer gekozen parkeeroplossing in de vorm van een verharding van 

agrarische grond in de nabijheid van het fort dient te worden afgekeurd. 

Overwegende dat  

4. de grote parkeerdruk dient te worden opgelost; 

5. parkeren langs de weg levensgevaarlijke situaties oplevert voor langsrijdend verkeer, 

bezoekers van het fort en een nadelig effect heeft op de leefbaarheid in de omgeving; 

6. de zonder vergunning aangelegde parkeerplaats P2  

a. weliswaar op korte termijn een oplossing heeft geboden voor deze problematiek,  

b. doch niet kan worden gehandhaafd in de huidige vorm. 

Concluderende dat 

7. de gevraagde parkeerplaats P2 in een andere vorm dient te worden overwogen; 

8. alternatieve locaties onvoldoende zijn onderzocht; 

9. alternatieve vormen onvoldoende zijn onderzocht; 

10. de voorliggende informatie voor de raad onvoldoende is om nu over te gaan tot het 

weigeren van een verklaring van geen bedenkingen. 

Stellen wij de raad van Beemster voor om het voorgestelde raadsbesluit als volgt te 

wijzigen:  

a. de gevraagde verklaring van geen bedenkingen nu niet te weigeren; 

b. het college van burgemeester en wethouders en de aanvrager op te dragen in nauw 

overleg met elkaar en mede-siteholder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

en Stellingsiteholder Provincie Noord-Holland, om binnen 12 maanden na heden te 

komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing; 

c. daarbij aansluiting te zoeken bij het advies van het Kwaliteitsteam en hierbij 

landschapsarchitecten te betrekken met bewezen kwaliteiten in ontwerpen in de 

nabijheid van erfgoed en monumenten; 

d. de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de omgeving van het fort te waarborgen 

door voor de duur van één jaar niet handhavend op te treden tegen het huidige P2. 

De fractie van de BPP.” 

 

Mevrouw Van Boven, mevrouw Helder, de heer Vinke, de heer Smit en de heer 

Commandeur gaan in op het onderwerp en het voorstel. Hierbij geeft mevrouw Van Boven 

aan het collegevoorstel te steunen. Mevrouw Helder geeft aan het amendement te steunen. 

De heren Vinke, Smit en Commandeur geven aan dat hun fracties het collegevoorstel 

steunen. 

Wethouder Zeeman reageert op de inbreng en ontraadt, namens het college, de raad om 

dit amendement aan te nemen. 

De voorzitter schorst hierna om 22.56 uur de vergadering op verzoek van de fractie van de 

VVD. De voorzitter heropent de vergadering om 23.07 uur en geeft het woord aan de fractie 

van de VVD die om de schorsing heeft gevraagd. 

Mevrouw Van Boven en mevrouw Helder geven in 2e termijn aan bij hun standpunten te 

blijven. De heer De Lange verzoekt het college om in samenspraak met de ondernemer een 

quick scan uit te voeren naar oplossingsmogelijkheden en gedurende de tijd die de 

uitvoering hiervan nodig heeft, de handhaving op het 2e parkeerterrein op te schorten. Bij 

een toezegging hiertoe zal de fractie het amendement intrekken.  
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Over dit verzoek wordt gedebatteerd door de heren Vinke, Smit, Groot, Heijmans, 

Commandeur, De Lange en mevrouw Van Boven waaruit blijkt dat dit verzoek niet kan 

rekenen op de steun van de andere fracties. 

De voorzitter geeft hierna het woord aan de portefeuillehouder die om een schorsing vraagt.  

De voorzitter schorst de vergadering om 23.28 uur en heropent die om 23.33 uur en geeft 

het woord aan de portefeuillehouder. 

Wethouder Zeeman gaat in op de reacties in de 2e termijn en geeft aan dat het college het 

verzoek om een quick scan afwijst.  

Hierna sluit de voorzitter het debat en vraagt aan de heer De Lange of het amendement in 

stemming moet worden gebracht. De heer De Lange antwoordt hierop bevestigend. 

De voorzitter gaat over tot de stemming en stelt vast dat behoefte is aan hoofdelijke 

stemming. Als eerste brengt zij het amendement in stemming. De stemming hierover is: 

Van Boven tegen, Bregman-Middelburg voor, Commandeur tegen, Dings tegen, Groot 

tegen, Heijmans tegen, Helder-Pauw voor, De Lange voor, Schagen voor, Smit tegen, 

Vinke tegen, De Wildt tegen en Bakker voor. De voorzitter stelt vast dat dit 5 stemmen voor 

en 8 stemmen tegen zijn waarmee het amendement is verworpen. 

Hierna brengt de voorzitter het voorstel in stemming. De stemming hierover is: Van Boven 

voor, Bregman-Middelburg tegen, Commandeur voor, Dings voor, Groot voor, Heijmans 

voor, Helder-Pauw tegen, De Lange tegen, Schagen tegen, Smit voor, Vinke voor, De Wildt 

voor en Bakker tegen. Bij het uitbrengen van zijn stem legt de heer De Lange namens zijn 

fractie de volgende stemverklaring af: de BPP neemt absoluut niet de verantwoording voor 

de gevolgen die langs de Nekkerweg kunnen ontstaan ten aanzien van de 

verkeersveiligheid. De voorzitter stelt vast dat het voorstel met 8 stemmen voor en 5 

stemmen tegen is aangenomen. 

De raad besluit hiermee om voor een tweede parkeerterrein ten noorden, aan de frontzijde 

van fort Nekkerweg te Zuidoostbeemster, een verklaring van geen bedenkingen te 

weigeren, daarvan een ontwerp ter inzage te leggen en te bepalen dat de weigering van de 

verklaring als definitief moet worden aangemerkt indien tijdens de terinzagelegging geen 

zienswijze ten aanzien van het ontwerp naar voren zijn gebracht. 

 

7. Ingekomen stukken 

 Het raad besluit de brief d.d. 29 augustus 2017 van mevrouw A. Ruyter voor afdoening in 

handen van het college te stellen.  

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

- De brief d.d. 5 september 2017 van het college over de woonagenda Zaanstreek-

Waterland “Samen optrekken” en deze woonagenda. 

- De brief d.d. 8 september 2017 van de gemeente Etten-Leur aan de raad van 

commissarissen van de Bank Nederlandse Gemeenten over de hoogte van het salaris 

van de voorzitter van de raad van bestuur met het verzoek dit voorbeeld te volgen. 

- De motie d.d. 25 september 2017 van de gemeente Stadskanaal over de fipronilcrisis 

met verzoek om deze motie te ondersteunen. 

 

8. Mededelingen. 

 Er zijn geen mededelingen..  

 

9. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in 

algemene besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke organen, 

ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 De heer Dings staat kort stil bij enkele onderwerpen van de vergadering vanavond, van de 
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regioraad van de Vervoerregio Amsterdam.  

10. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.42 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 7 november 2017. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 

 


