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

gehouden op dinsdag 21 april 2020 aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

Mevrouw H.C. Heerschop burgemeester, voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

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  

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

    

Afwezig:   

De heer M. Bakker BPP  

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

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

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven VVD 

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

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

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft vastgesteld dat het vereiste quorum van 7 raadsleden aanwezig is 

waardoor de vergadering kan worden geopend. De vergadering is op 19.30 uur geopend. 

Bij loting is bepaald dat de heer Schagen in geval van hoofdelijke stemming het eerst zijn 

stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Er zijn twee agenda’s. De agenda van 2 april en de aanvullende agenda van 15 april voor 

agendapunt 8a. De voorzitter heeft aangegeven dat bij de behandeling van punt 8a 

gelegenheid is om te spreken over het proces waarbij dan kan worden aangegeven of  

het voorstel nu inhoudelijk kan worden behandeld of een B-punt is voor de volgende 

vergadering, 12 mei 2020. 

 

De raad heeft beide agenda’s ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 10 maart 2020. 

 De raad heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst. 

 

4. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de bouw van een 

stolpboerderij op het perceel Middenweg 1. 

 De heer Commandeur heeft de navolgende stemverklaring afgelegd: Stemt in met het 

voorstel. Zijn fractie heeft vragen gesteld omdat er veel kleine afwijkingen op het beleid 
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zijn waarvoor maatwerk is toegepast. Dit kan precedentwerking hebben wetende dat dit 

maatwerk niet altijd wordt toegepast. De heer Groot heeft de navolgende stemverklaring 

afgelegd: Stemt in met het voorstel. Spreekt zijn waardering uit voor de aangeboden 

ruimtelijke onderbouwing en stemt in met het toepassen van maatwerk. 

 

De raad heeft besloten de voorgestelde verklaring van geen bedenkingen af te geven, 

het ontwerp daarvan ter inzage te leggen en de verklaring als definitief aan te merken als 

tijdens de terinzagelegging geen zienswijzen naar voren zijn gebracht. 

5. Voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012. 

 De raad heeft besloten deze wijzigingen zo vast te stellen. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van de Archiefverordening gemeente Beemster 2020. 

 De raad heeft besloten deze verordening zo vast te stellen onder gelijktijdige intrekking 

van de bestaande verordening van 2012. 

 

7. Voorstel over het wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Waterlands 

Archief. 

 De raad heeft besloten toestemming aan het college te geven om de voorgestelde 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling met terugwerkende kracht per 1 januari 

2020 vast te stellen. 

 

8. Voorstel tot het aanwijzen van percelen waarvoor de Wet voorkeursrecht 

gemeenten van toepassing is. 

 De raad heeft besloten: 

1. Op grond van artikel 5 lid 1 van de Wvg percelen aan te wijzen, waarop de artikelen 

10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangeduid op 

de bij dit voorstel behorende kadastrale kaarten en de bij dit besluit behorende lijst  

van eigenaren en beperkt gerechtigden. 

2. Het besluit te publiceren in de Staatscourant, in één of meer dag- of nieuwsbladen die 

in de gemeente verspreid worden alsmede op de wijze, waarop besluiten overigens in 

de gemeente verspreid worden. 

3. Het besluit in te schrijven in het gemeentelijke beperkingenregister (WKPB). 

4. Het besluit in te schrijven in de openbare registers van het Kadaster. 

5. Aan de eigenaren en beperkt gerechtigden bijgevoegde kennisgeving te sturen van 

het besluit. 

 

8a. Voorstel tot het uitvoeren van een natuuronderzoek voor de woonkernen. 

 De voorzitter heeft gelegenheid geven om te spreken over het proces voor de 

behandeling van het voorstel en om daarbij aan te geven of een fractie dit voorstel in 

deze vergadering inhoudelijk wil behandelen of in de vergadering van 12 mei. 

De heer De Lange heeft verzocht om dit voorstel te behandelen op 12 mei in de 

commissievergadering. De heren Vinke, Commandeur en Groot hebben aangegeven, dat 

dit voorstel voor hun een A-punt is waarop in deze vergadering kan worden besloten. De 

heer Groot heeft hierbij een kanttekening gemaakt bij het dekkingsvoorstel. Mevrouw De 

Wit heeft aangekondigd dat haar fractie over dit dekkingsvoorstel waarschijnlijk een 

amendement zal indienen op het moment dat dit voorstel inhoudelijk in de raad wordt 

behandeld. 

Gelet op verzoek van de fractie BPP en de werkwijze die dan geldt heeft de voorzitter 

voorgesteld om het voorstel in deze vergadering niet inhoudelijk te behandelen maar dat 
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als B-punt voor besluitvorming te agenderen in de raadsvergadering van 12 mei 2020 

met voorafgaand hieraan een inhoudelijke behandeling in de commissievergadering van 

12 mei 2020. De raad heeft hiermee ingestemd. 

9. Ingekomen stukken. 

 De raad heeft op verzoek van de fractie BPP besloten ingekomen stuk 61 (verleende 

omgevingsvergunning bouw woning bij Westdijk 40a) te agenderen voor bespreking in de 

commissievergadering van 12 mei 2020. 

 

De raad heeft besloten de andere stukken voor kennisgeving aangenomen. Dit zijn de 

stukken: 

- De brief d.d. 18 februari 2020 van het raadspresidium, terugmelding naar aanleiding 

van door insprekers in de raadscommissie benoemde problemen bij te volgen RO 

procedures / dienstverlening. 

- De brief d.d. 18 februari 2020 van het college over en met het verslag leerplicht en 

RMC 2018/2019. 

- De brief d.d. 18 februari 2020 van het college over en met het Plan van Aanpak 

implementatie Omgevingsvisie met toelichting.  

- De motie gemeente van de Edam-Volendam over de evaluatie van de MRA. 

- De brief d.d. 20 februari 2020 van het bestuur IVN Twiske en vogelwerkgroep IVM 

Twiske over overnachten in Het Twiske.  

- De brief d.d. 21 februari 2020 van Dekmantel, position paper Het Twiske en Lente 

Kabinet, balans tussen natuur en recreatie. 

- De motie van de gemeente Hilvarenbeek, onderzoek effecten uitrol 5G netwerk. 

- De brief d.d. 24 februari 2020 van RLG Nederland, verzoek tot het beschikbaar 

stellen van een locatie voor Real Life Gaming. 

- Deze brief is tevens gericht aan het college en bij het college in behandeling. 

- De brief d.d. 25 februari 2020 met bijlage van het college, voorgenomen verkoop 

groenstroken Noorderpad. 

- De brief d.d. 25 februari 2020 van het college, beantwoording van de vraag over de 

meeropbrengst van de WABO legesinkomsten in relatie tot het uitgangspunt van 

kostendekkendheid. 

- De brief d.d. 25 februari 2020 van het college over en met het rapport uitkomsten 

regionale omnibusenquête Beemster 2019. 

- De brief d.d. 25 februari 2020 van het college, aanpak reserve Verenigingen van 

Eigenaren in WOZ waardebepaling. 

- De brief d.d. 25 februari 2020 van het college met bijlage, beantwoording vraag fractie 

BPP over de afdoening van zienswijzen op de ontwerp structuurvisie Corridorstudie 

Amsterdam-Hoorn. 

- De brief d.d. 25 februari 2020 van de gemeenteraad van Enschede, stop de 

begrotingserosie als gevolg van de decentralisaties. 

- De kadernota 2021 Omgevingsdienst IJmond. 

- De motie van de gemeente Drechterland, financiële bijdrage Rijk voor invoering 

Omgevingswet. 

- Het jaarplan 2020 en jaarverslag 2019 van de rekenkamercommissie Purmerend-

Beemster. 

- De brief d.d. 3 maart 2020 van het college, ontwikkelingen coronavirus. 

- De motie van de gemeente Waadhoeke, afschaffen verhuurdersheffing. 

- De motie van de gemeente Zandvoort, opheffen verhuurdersheffing. 

- De 5G-krant, editie 1 d.d. 6 maart 2020. 
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- De brief d.d. 6 maart 2020 van de heer Van Damme, toezending in afschrift van zijn 

brief aan de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland over de 

benoemingsprocedure voor de functie van waarnemend burgemeester van Beemster. 

- De mailing d.d. 6 maart 2020 van Per Saldo over een solide pgb. 

- De mailing d.d. 7 maart 2020 van Eerlijk over Straling, 5G en gezondheid. 

- De agenda en stukken van de bijeenkomst MRA Raadtafel van 24 maart a.s.  

- De brief 9 maart 2020 van mevrouw Lammers, ontslagneming als plaatsvervangend 

lid van de raadscommissie namens de fractie VVD. 

- De mail d.d. 9 maart 2020 van de gemeentesecretarissen van Wormerland en 

Oostzaan over en met de definitieve versie van het zelfevaluatierapport Over 

gemeenten. 

- De brief d.d. 9 maart 2020 van het college, beantwoording vragen fractie VVD over 

toezicht WMO door de GGD Amsterdam. 

- De brief d.d. 10 maart 2020 van het college, belastingaanslagen en WOZ, uitgestelde 

beschikkingen woningen en niet woningen. 

- De brief d.d. 11 maart 2020 van de provincie Noord-Holland, goedkeuring begroting 

2020 en financiële positie gemeente. 

- De brief d.d. 8 maart 2020 van de Stichting Beemstergroen en de Stichting 

Nekkerzoom over de voorkeursvariant van de dorpsontwikkelingsvisie 

Zuidoostbeemster. 

- De brief d.d. 12 maart 2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en GGD 

Zaanstreek-Waterland, landelijke maatregelen coronavirus. 

- De brief d.d. 17 maart 2020 van het college met bijlage, samenwerkingsverklaring 

aanpak van asbestdaken. 

- De brief d.d. 17 maart 2020 van het college, Beemster Sportakkoord. 

- De brief d.d. 17 maart 2020 van het college over en met het  plan van aanpak 

Transitievisie Warmte Beemster en Purmerend. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 17 maart 2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland, coronavirus. 

- De noodverordening COVID-19 en het aanwijzingsbesluit versie 16 maart 2020 van 

de  Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

- De mail d.d. 17 maart 2020 van Mantelzorgelijk, hulplijn. 

- De mail d.d. 13 maart 2020 van Stop5Gnl, kort geding tegen de Nederlandse 

overheid inzake 5G en gezondheid. 

- De brief d.d. 17 maart 2020 van het college, verduurzaming gemeentelijk vastgoed. 

- De brief d.d. 18 maart 2020 van de Raad van State, nadere ingediende stukken 

beroepsprocedure bestemmingsplan Herinrichting N243. 

- De brief d.d. 18 maart 2020 van de commissaris van de Koning in de provincie Noord-

Holland, toezending besluit benoeming waarnemend burgemeester van Beemster. 

- De brief ingekomen 19 maart 2020 van Milieudefensie, biomassa installaties en de 

warmtetransitievisie. 

- De zienswijze d.d. 19 maart 2020 van inwoners op het ontwerp besluit om af te wijken 

van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor de realisatie van een 

bedrijfsgebouw en het (ver)plaatsen van depots ten behoeve van het agrarisch 

(hulp)bedrijf op het perceel Middenweg 192a. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 20 maart 2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland, coronavirus. 

- De brief d.d. 20 maart 2020 van Bouwend Nederland, invloed COVID-19 op bouw en 

infraprojecten. 



Besluitenlijst vergadering gemeenteraad d.d. 21 april 2020                                                                   blz. 5    

 
 

- De brief d.d. 20 maart 2020 van de Raad van State, zitting beroepsprocedure 

bestemmingsplan Herinrichting N243. 

- De brief d.d. 23 maart 2020 van de Raad van State, nadere ingediende stukken 

beroepsprocedure bestemmingsplan Herinrichting N243. 

- De brief d.d. 23 maart 2020 van de provincie Noord-Holland, goedkeuring van diverse 

begrotingswijzigingen. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 24 maart 2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland, coronavirus. 

- Het bestuurlijk bericht d.d. 24 maart 2020 van burgemeester Van Beek, eerste 

besmetting coronavirus in Beemster. 

- De brief d.d. 24 maart 2020 van het college over en met de verantwoordings-

rapportages BAG, BGT en BRO 2019. 

- De brief d.d. 25 maart 2020 van het college, economische visie Beemster-Purmerend. 

- De brief d.d. 24 maart 2020 van het college, lokale noodmaatregelen in het kader van 

de coronacrisis. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 26 maart 2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland, coronavirus. 

- De brief d.d. 25 maart 2020 van het college, beantwoording vragen over de VNG 

visitatiecommissie jeugdzorg. 

- De noodverordening COVID-19 en het aanwijzingsbesluit versie 26 maart 2020 van 

de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

- De nieuwsupdate coronavirus voor raadsleden Beemster d.d. 30 maart 2020. 

- Het artikel van de heer Cloosterman inzake windenergie versus kernenergie. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 31 maart 2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland, coronavirus. 

- De brief d.d. 25 maart 2020 van het college, vaststelling concept 

Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster en inspraakprocedure. 

- De brief d.d. 31 maart 2020 van de fractie Lokaal Belang van de gemeente Barneveld 

over het proces Regionale Energie Strategie. 

- De brief d.d. 1 april 2020 van de Stichting Vluchteling c.a. over actie #500 kinderen 

Griekenland. 

- Het bericht d.d. 1 april 2020 van Dorpswerk Noord-Holland, dorpshuizen in zwaar 

weer door maatregelen corona. 

- De brief d.d. 2 april 2020 van de gemeente Beesel aan het ministerie van BZK, 

suppletie uitkering ruiming explosieven WOII. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 3 april 2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland, coronavirus. 

- De noodverordening COVID-19 en de aanwijzingsbesluiten versie 3 april 2020 van de 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

 

10. Mededelingen. 

 De heer De Lange heeft in zijn hoedanigheid van nestor van de raad, mevrouw 

Heerschop een bijzonder welkom geheten als burgemeester van Beemster en heeft 

mede namens de andere leden en de commissieleden het vertrouwen uitgesproken in 

een constructieve samenwerking. De heer Groot heeft mevrouw Heerschop ook welkom 

geheten en vertrouwen uitgesproken. De voorzitter heeft de aanwezigen bedankt voor 

deze woorden en aangegeven haar uiterste best te zullen doen om het fusieproces goed 

af te ronden in het belang van Beemster.  
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11. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 19.58 uur gesloten 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 12 mei 2020. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

H.C. Heerschop  M. Timmerman 


