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

gehouden op dinsdag 15 oktober 2019 aanvang 22.41 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 

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

De heer N.C.M. de Lange BPP  

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven VVD 

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst VVD 

    

Mede aanwezig:   

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

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft vergadering om 22.41 uur geopend. 

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

eerst zijn stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Aan de agenda zijn als A-punten toegevoegd: 

 4a. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Regionale Energie Strategie Noord-

Holland Zuid. 

 4b. Voorstel tot het geven van een zienswijze op het werkplan en de ontwerp begroting 

2020 van de Metropoolregio Amsterdam. 

  

De heer De Lange heeft verzocht om de motie vreemd aan de orde van dag “Stikstofbeleid” 

op de agenda te plaatsen. De raad heeft besloten deze motie als punt 9 aan de agenda toe 

te voegen.  

De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergaderingen van 24 en 26 september 2019. 

 De raad heeft de besluitenlijsten ongewijzigd vastgesteld. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van onderwerpen waarover in deze 

vergaderingen is besloten. 
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4. Behandeling A-punten. 

 

4a. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Regionale Energie Strategie Noord-

Holland Zuid. 

 De raad heeft besloten om de startnotitie vast te stellen.  

4b. Voorstel tot het geven van een zienswijze op het werkplan en de ontwerp begroting 

2020 van de Metropoolregio Amsterdam. 

 De raad heeft besloten in te stemmen met het werkplan, de ontwerp begroting en de 

voorgestelde zienswijze hierop.  

 

5. Ingekomen stukken. 

 Het raad heeft de navolgende stukken voor kennisgeving aangenomen: 

- De brief d.d. 3 september 2019 met bijlagen van het college inzake het Interbestuurlijk 

Toezicht 2018. 

- De (gezamenlijke) brief d.d. 17 september 2019 van de colleges van Beemster en 

Purmerend over de concept programmabegrotingen 2020 van beide gemeenten. 

In de vergadering is uitgesproken dat deze brief kan worden betrokken bij de 

behandeling van de begroting. De brief wordt toegevoegd aan de stukken van de 

raadsvergadering van 5 november 2019. 

- De brief d.d. 10 september 2019 met bijlagen van het college inzake de fusie van de 

schoolbesturen SPOOR en OPSO. 

- De brief d.d. 17 september 2019 van het college over de publicatie en behandeling van 

de ontwikkelvarianten voor de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster.  

- De brief d.d. 19 september 2019 van het college inzake de dependance voor de obs De 

Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang. 

- De brief d.d. 24 september 2019 van het college inzake het actieplan Perspectief op 

Werk. 

- Diverse mails van inwoners met betrekking tot de uitrol van het 5G netwerk. 

- De brief d.d. 25 september 2019 van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties over het openbaar maken van nevenfuncties en neveninkomsten. 

De voorzitter heeft hierbij aangegeven dat in 2020 een (herhalings)bijeenkomst over 

integriteit wordt georganiseerd voor de gemeenteraad etc. Deze brief komt in deze 

bijeenkomst terug. 

- De motie met aanbiedingsbrief van de gemeente Asten inzake ontwikkelingen 

Gemeentefonds.  

- De (in afschrift ontvangen) brief d.d. 1 oktober 2019 van de gemeente Weststellingwerf 

aan de Tweede Kamer inzake kleine gasvelden. 

- De motie van de gemeente Wormerland Trap op Trap af. 

- De brief d.d. 15 september 2019 van raadslid Elfers van de gemeente Zwolle, 

pensioenzorgen. 

 

Op verzoek van de fractie BPP en met steun van de fractie PvdA/GroenLinks heeft de raad 

besloten de brief d.d. 11 september 2019 van het college inzake onderzoek overdracht 

wegen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te agenderen voor bespreking in de 

commissie. Wanneer dit zal zijn wordt besproken in het raadspresidium. 

 

6. Mededelingen. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
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7. Actuele politieke vragen aan het college 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

8. 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 De Waal heeft gemeld dat hij door de vergaderingen in Beemster niet kon 

deelnemen aan de regioraadsvergadering van de Vervoerregio Amsterdam. Op de agenda 

van de regioraad staat oa het programma van eisen en de reactienota concessie  

Zaanstreek-Waterland 2022. De belangen van Beemster zijn door hem behartigd via zijn 

deelname aan de klankbordgroep. 

 

9. Motie vreemd aan de orde van de dag: stikstofbeleid. 

 De heer De Lange dient de motie in, geeft hierop een toelichting en leest die voor, luidende: 

“De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 15 oktober 2019.  

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.   

Overwegend dat: 

1. Na kennis te hebben genomen van de aanbevelingen van o.a. de commissie Remkes/ 

adviescommissie Stikstofproblematiek dat eerst kwetsbare gebieden moeten worden 

beschermd. 

2. Er geen dogma’s zijn in de zoektocht naar oplossingen. 

3. De zoektocht in onze regio naar oplossingen effect zal hebben op alle onderdelen van 

de samenleving van overheidsinstanties, ondernemers tot inwoners. 

4. Iedere bijdrage tot vermindering van stikstofuitstoot door genoemden onder ad 3 kan 

leiden tot oplossingen voor verbetering van natuurdoelstellingen, leefbaarheid en 

economie. 

5. Verkeer een belangrijke factor is bij het behalen van natuur-doelstellingen. 

6. Snelheidsbeperking in het algemeen een flinke bijdrage levert aan vermindering 

stikstofuitstoot. 

7. Afname van verkeersbewegingen in de nabijheid van N-2000 gebieden een bijdrage 

levert aan de opname stikstof op N-2000 gebieden. 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om in overleg te treden met de 

wegbeheerders, Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier en provincie Noord-Holland, 

om te komen tot “snelheidsbeperkende” maatregelen en maatregelen die leiden tot afname 

van “verkeersbewegingen” op alle wegen en dijken die door of langs bestaande N-2000 

gebieden leiden.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie BPP.” 

 

Over de motie is gedebatteerd tussen de heer De Lange, de heer Groot, mevrouw De Wit, 

de heer De Waal, de heer Commandeur en wethouder Butter. 

Uit het debat blijkt dat de andere fracties de motie niet steunen en het college de raad 

ontraadt om de motie aan te nemen.  

De heer De Lange heeft verzocht om de motie in stemming te brengen en heeft daarbij om 

hoofdelijke stemming gevraagd. 

De voorzitter gaat over tot besluitvorming.  

De uitslag van de hoofdelijke stemming is: de heer Commandeur tegen, de heer Groot 

tegen, mevrouw Jonk-de Lange voor, de heer De Lange voor, mevrouw Langerijs-Groot 

voor, de heer Schagen voor, de heer Vinke tegen, mevrouw De Vries-van Vlierden tegen, 

de heer De Waal tegen, mevrouw De Wit-Hoogervorst tegen, de heer Bakker voor, 
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mevrouw Van Boven tegen en mevrouw Bregman-Middelburg voor,  

Dit zijn 6 stemmen voor en 7 stemmen tegen. De motie is verworpen. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 23.08 uur gesloten 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 5 november 2019. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 


