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

gehouden op dinsdag 28 februari 2017, aanvang 22.10 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. 

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 vaststellen van de beleidsnotitie Restgroen Beemster. 

 5b. Voorstel tot het vaststellen van de woningmarktanalyse ten behoeve van de 

woonvisie van de gemeente Beemster. 

 5c. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de 

wethouders Butter en Zeeman. 

 5d. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Mijzerweg 1a. 

  

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 7 februari 2017. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5. A-punten. 
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5a. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnotitie Restgroen Beemster. 

 De raad besluit de beleidsnotitie Restgroen Beemster vast te stellen. 

 

5b. Voorstel tot het vaststellen van de woningmarktanalyse ten behoeve van de 

woonvisie van de gemeente Beemster. 

 De raad besluit de woningmarktanalyse Beemster vast te stellen als input voor de 

herijking van de Beemster woonvisie en kennis te nemen van de mogelijke 

aandachtspunten voor het visietraject, voortvloeiende uit de analyse. 

 

5c. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de 

wethouders Butter en Zeeman. 

 De raad besluit wethouder D.J. Butter, wonende Morgen 39 te Stompetoren en 

wethouder A. Zeeman, wonende Kerkbuurt 118 te Marken, met ingang van 15 april 

2017 voor de periode van een jaar ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste 

(vereiste van ingezetenschap). 

 

5d. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Mijzerweg 1a. 

 De heer Schagen legt namens zijn fractie de volgende stemverklaring af: “De BPP 

maakt zich zorgen over de functiewijzigingen in het buitengebied. Als we het open 

landschap, die één van de grootste waarden is van Beemster, serieus willen nemen, 

moet de raad nauw betrokken blijven bij toekomstige ontwikkelingen.” 

De voorzitter gaat hierna over tot besluitvorming. 

De raad besluit (unaniem) het bestemmingsplan ‘Mijzerweg 1a te Noordbeemster’, als 

vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0370.2017Mijzerweg 1a-

VA01, vast te stellen en op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke 

ordening geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

6. Ingekomen stukken. 

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

inachtneming van de kanttekeningen, die daarbij in het voorstel zijn opgenomen en 

besluit de ingekomen stukken 13 en 14 (mails van mevrouw Ernsting) tevens in handen 

te stellen van het college voor de afdoening hiervan: 

- De brief d.d. 17 januari 2017 van het college over de klacht van BTN over mogelijke 

staatssteun aan Buurtzorg/Familiehulp.  

- De brief d.d. 25 januari 2017 van het college over het definitief oordeel van de 

provincie over de uitvoering in 2016 van de taken toezicht en handhaving 

omgevingsrecht. 

- Het welstandsjaarverslag 2015, aangeboden door het college op 25 januari 2017. 

- De kennisgeving d.d. 26 januari 2017 door de Raad van State dat beroep is 

ingesteld tegen het bestemmingsplan Appels en perenpad en tegen de 

omgevingsvergunning. 

- De brief d.d. 30 januari 2017 van burgemeester Van Beek inzake de op 26 januari 

2017 verschenen CBS-cijfers over de kosten brandweerzorg per veiligheidsregio. 

- Het manifest “Je ziet het pas als je het doorhebt” van de ondernemingsraden van 

de sociale werkbedrijven zoals aangeboden op 30 januari 2017. 

- De brief d.d. 31 januari 2017 van het college en het uitvoeringsprogramma 2017 

van de Omgevingsdienst IJmond. 

- De brief d.d. 31 januari 2017 van het college met bijlagen inzake de vaststelling van 

de Natura 2000 beheerplannen Laag Holland. 

- De brief d.d. 31 januari 2017 van het college en het uitvoeringsprogramma 
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Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2017. 

- De op 2 februari 2017 ontvangen motie van de gemeente Tiel over de tijdige 

beschikbaarheid van de gegevens van de Sociale Verzekeringsbank en de invloed 

hiervan op de accountsverklaring.  

- De mededeling d.d. 2 februari 2017 met bijlagen van wethouder Jonk-de Lange 

over het principeakkoord van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland over de 

opheffing van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-

Waterland (BaanStede). 

- De brief d.d. 6 februari 2017 en het (aanvals)plan “Een land om te koesteren” van 

Natuurmonumenten. 

- De mail d.d. 10 februari 2017 van mevrouw D. Ernsting over zwerfafval in de 

gemeente Beemster. 

- De (vervolg) mail d.d. 12 februari 2017 van mevrouw D. Ernsting over zwerfafval in 

de gemeente Beemster. 

 

De heer De Lange stelt bij het ingekomen stuk van Natuurmonumenten dat deze 

instantie spreekt van een aanvalsplan. Hij verzoekt het college om haar 

verdedigingsplan hierop goed voor te bereiden. 

 

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. 

 De heer Dings gaat in op agendapunten van de komende regioraadsvergadering en 

roept op om eventuele opmerkingen hierover vooraf aan hem kenbaar te maken. 

 

9. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 21 maart 2017. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 


