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Allereerst willen we heel graag wethouder Dick Butter veel sterkte wensen in zijn  

ziekteproces. We hopen hem  spoedig gezond en wel terug te zien. Dank is op zijn 

plaats voor de overige drie leden van het College die nu extra hard moeten werken. 

Wij staan open voor een structurele oplossing van deze vervanging. Hier is de VVD 

aan zet. 

 

Een terugkerend onderwerp bij onze Algemene Beschouwingen is de fusie. Het 

formuleren van onze Beemster waarden die wij geborgd willen zien in de nieuwe 

gemeente is goed verlopen en verdient een compliment. Gisteravond  is gesproken 

over het financiële plaatje  voor  de nieuwe gemeente. Dit onderdeel wordt wel de 

test  hoe ver iedereen bereid is te gaan. In Beemster is in ieder geval elke partij 

ervan overtuigd dat fusering met Purmerend dringend geboden is bij gebrek aan 

alternatieven.  

 

Financiën   

Over de tekorten bij de Jeugdhulp deze keer slechts enkele opmerkingen. We zijn 

erg blij dat minister De Jonge (CDA)  bereid is grote bedragen ter beschikking te 

stellen om gemeenten te ondersteunen in dit dossier. De wethouder roepen we op 

om contact te zoeken met gemeenten met goede praktijkvoorbeelden (bijv. 

Steenbergen in NBr.) Blijft de vraag  hoe het komt dat in een land met een zeer 

welvarende en gelukkige jeugd  de hulpvraag nagenoeg explodeert.  

 

In coalitieverband zullen we in de Raad een motie indienen  over de  zeer 

noodzakelijke bezuinigingen en dekkingsmaatregelen.  

 

Aan de inkomstenkant kiezen we o.a. voor een trapsgewijze stevige verhoging van 

de OZB voor niet-woningen op weg naar harmonisatie met Purmerend en wij vragen 

het College geld vrij te maken bij de reserve bruto activering van de kapitaallasten. 

 

De volgende posten hebben voor het CDA geen prioriteit in de komende begroting: 

flora-faunaplan, laadpalen, revitalisering industrieterreinen. De vervanging van zieke 

bomen dient gefaseerd te worden. 
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Woningbouw 

Sinds jaren is Beemster bezig met een zeer ambitieus woningbouwproject. Er wordt 

fraai gebouwd en er is volop interesse. Maar bij  ongewijzigd beleid bouwen we 

bijna alleen traditionele eengezinswoningen met 4 slaapkamers voor de mensen 

met een goed gevulde portemonnee.  

Voor ons ongewenst. Via een amendement heeft de Raad verlangd dat er meer 

huur- en koopwoningen in de sociale sector worden gebouwd.  

Het verlies in de grondexploitatie zijn wij bereid te nemen. Zeer recent hoorden we 

dat de Bouwcompagnie wil bezien in hoeverre zij bij verkochte huurwoningen ons 

tegemoet kunnen komen bij dat verlies. Omdat de positie van kopers tegenwoordig 

beter is dan die van huurders moet vooral ook aandacht geschonken worden aan 

sociale koopwoningen. Verder zal er in plannen ruimte moeten zijn voor meer 

experimentele bouw, bijv. de zg. ‘minihuizen’,  vernieuwende architectuur, circulaire 

bouw, houtbouw, etc. Wel hebben we enige zorg over de positie die het nieuwe 

College van GS gaat innemen inzake ZOB2. Alleen om financiële redenen al dienen 

wij vast te houden aan de destijds gemaakte afspraken op grond waarvan wij 

investeringen deden. 

 

Veel waardering hebben we voor de voortvarende manier waarop het College het 

bestaande bestemmingsplan Buitengebied  gaat reviseren. Het is zaak om daarbij 

een goede balans te vinden tussen enerzijds gerechtvaardigde wensen van  

ondernemers en de waarden die hebben geleid tot de status van werelderfgoed. 

Het wordt een proefproject om in een kwetsbaar gebied met alle belanghebbenden 

tot een omgevingsplan te komen. 

 

Glasvezel in de polder 

De KPN dreigt het Beemster Breedbandproject te frustreren: Zij wil wel de kernen 

verglazen, maar niet het dure buitengebied. Dat resteert voor Breedband. Wij 

vinden de handelwijze van de KPN bijna onbehoorlijk. De CDA-fractie in de Tweede 

Kamer gaat vragen stellen in hoeverre dit acceptabele concurrentie is. 
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Toerisme  

Wij delen het optimisme dat sommigen koesteren voor de mogelijkheden voor 

toerisme naar Beemster niet. Slechts een beperkte, selecte groep mensen is 

gevoelig voor de  subtiele  kwaliteiten van onze polder.  De € 100.000 voor de 

openstelling van de Keysertoren  kan niet op onze instemming rekenen.  

 

De ontwikkelingen rond de Kaas-Experience bij de Cono zijn interessant, maar staan 

op gespannen voet met de eerdere eis van onze gemeente om de oude bebouwing 

te slopen.  

 

Biodiversiteit 

Met name in ons land met zijn hoog doorontwikkelde landbouw dreigt  monocultuur  

de overhand te krijgen.  

Gladgeschoren weilanden met Engels raaigras zonder bloemen en insecten. Wij 

ondersteunen graag het initiatief van D66 voor een werkgroep biodiversiteit. De tijd 

dat er wat lacherig werd gedaan over bloemen en bijen in deze Raad is voorbij. 

 

We willen graag met een compliment eindigen:  ondanks de financiële misère pakt 

dit College enkele grote projecten aan. We noemen de dorpsvisies MB, ZOB en WB 

en het Omgevingsplan Buitengebied. Daarbij worden de burgers systematisch 

betrokken, op een manier die nieuw is voor Beemster. 

 

We wensen de Raad, College en vooral de bevolking succes bij deze en andere 

plannen. 

 

Dank voor uw aandacht, 

 

Fractie CDA Beemster 

 


