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

gehouden op dinsdag 22 september 2021 aanvang 22.25 uur in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

 Aanwezig:   

Mevrouw H.C. Heerschop 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 J.C. de Wildt 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:   

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 vergadering om 22.25 uur geopend. 

Bij loting is bepaald dat de heer De Wildt in geval van hoofdelijke stemming het eerst 

zijn stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De heer Vinke heeft verzocht agendapunt 4a van de agenda te halen en eerst te 

bespreken in de commissievergadering van 12 oktober 2021.  

De raad heeft zo besloten 

 

 De raad heeft aan de agenda de navolgende A-punten toegevoegd: 

 4a. Voorstel tot het uiten van wensen en opvattingen over de concept 

Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam. 

 4b. Voorstel voor het vaststellen van de Nota omgevingskwaliteit. 

 4c. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jisperweg 124, 

Westbeemster. 

 4d. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2022 en het 

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2030 van de Vervoerregio Amsterdam. 

 4e. Voorstel tot het vaststellen van de 3e wijziging van de Legesverordening 2021 

 4f. Voorstel tot het herbenoemen van de voorzitter van de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit. 

 De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 
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3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 31 augustus 2021. 

 De raad heeft de besluitenlijsten ongewijzigd vastgesteld.  

Naar aanleiding van de besluitenlijst: inzake het besluitpunt voor extra kapitaal aan  

NV Alliander de heer De Lange heeft het college gevraagd de raad te informeren over 

de impact van het bericht dat het electriciteitsnet in NH-Noord en een deel van 

Beemster (in het noordwesten), onvoldoende capaciteit heeft. Wethouder Dings heeft 

geantwoord dat de gemeente dit uitzoekt en hij de raad hierover nader zal informeren 

als meer bekend is. 

 

4. Behandeling A-punten. 

  

4a. Voorstel tot het uiten van wensen en opvattingen over de concept 

Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam. 

 De raad heeft besloten de hiervoor opgestelde gezamenlijke reactie namens de 

deelregio Zaanstreek-Waterland vast te stellen. 

 

4b. Voorstel voor het vaststellen van de Nota omgevingskwaliteit. 

 De raad heeft besloten de Nota Omgevingskwaliteit Purmerend, versie juli 2021, vast 

te stellen en de Omgevingsnota Beemster 2012 in te trekken. 

 

4c. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jisperweg 124, 

Westbeemster. 

 De raad heeft besloten het bestemmingsplan “Jisperweg 124, Westbeemster”, (ID-

code: NL.IMRO.0370.2020Jisperweg124-VA01), ongewijzigd vast te stellen en op 

grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen 

exploitatieplan vast te stellen.  

4d. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2022 en het 

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2030 van de Vervoerregio Amsterdam. 

 De raad heeft de voorgestelde (positieve) zienswijze vastgesteld. 

 

4e. Voorstel tot het vaststellen van de 3e wijziging van de Legesverordening 2021 

 De raad heeft besloten de 3e wijziging van de Legesverordening 2021 vast te stellen. 

 

4f. Voorstel tot het herbenoemen van de voorzitter van de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit. 

 De raad heeft besloten de heer ir. B. Ewals met terugwerkende kracht per 1 januari 

2021 voor een termijn van drie jaar te herbenoemen als lid en voorzitter van de 

Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit in de gemeente Beemster. 

5.. Ingekomen stukken. 

 De raad heeft tot het volgende besloten: 

 

Voor kennisgeving en in behandeling: 

- Voortgangsrapportage nr. 1 IKC De Keyser en uitwerking Dorpsontwikkelingsvisie 

van Middenbeemster. 

 

Voor kennisgeving aangenomen: 

- Nieuwsbrief 20 augustus 2021 gemeente Beemster, Tijdelijk gebouw scholen en 

kinderopvang Zuidoostbeemster, nr. 22. 
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- Brief 23 augustus 2021 Trekkersgroep Knarrenhof Beemster, aantal aanmeldingen 

en urgentie. 

- Memo 23 augustus 2021 burgemeester Heerschop met bijlage, Integraal 

Meerjarenbeleidsplan Veiligheid. 

- Nieuwsbrief VNHG 25 augustus 2021 

- Memo 13 juli 2021 (ingekomen 25 aug. 2021) wethouder Zeeman, aanvullende 

beantwoording schriftelijke vragen BPP met betrekking tot Jisperweg 21. 

- Brief 25 augustus 2021 namens bewoners N243 inzake aanleg stil asfalt, 

geanonimiseerd (tekst inspreekster 2, spreekrecht burgers vergadering 

raadscommissie 31 augustus 2021). 

- Motie gemeente  Kerkrade, borstonderzoek bij vrouwen.  

- Nieuwsbrief 26 augustus 2021 VNG, model Huisvestingsverordening, toevoeging 

regels toeristische verhuur, Lbr. 21064.  

- Nieuwsbrief 27 augustus 2021 gemeente Beemster, Tijdelijk gebouw scholen en 

kinderopvang Zuidoostbeemster nr. 23.  

- Nieuwsbrief 31 augustus 2021 Gemeente Beemster, bestemmingsplan 

buitengebied Beemster.  

- Motie Gemeente West Betuwe 8 juli 2021, borstonderzoek bij vrouwen. 

- Nieuwsbrief 1 september 2021 VNG,  Modelverordening Riool- en 

Waterzorgheffing vervangt Modelverordening Rioolheffing Lbr. 21065. 

- Tekst inspreekster 3, spreekrecht burgers vergadering raadscommissie  

31 augustus 2021. 

- Brief 24 augustus 2021 (ingekomen 2 september) met bijlage college, propositie 

Zaanstreek-Waterland. 

- Brief 31 augustus 2021 (ingekomen 2 september) college, planologische 

procedure Vredenburghweg achter Noorderpad 6. 

- Brief 24 augustus 2021 (ingekomen 7 september) college, planologische 

procedure Jisperweg 149. 

 

In behandeling (geagendeerd in de commissievergadering van 12 oktober 2021): 

- Brief 26 augustus 2021 (ingekomen 7 september) college, aanvragen predicaat 

fairtrade gemeente. 

 

De heer De Lange heeft opgemerkt tevreden te zijn met de beantwoording van de 

schriftelijke vragen over Jisperweg 21. 

 

7. Mededelingen. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

8. Actuele politieke vragen aan het college. 

 Hiervoor zijn geen aanmeldingen. 

 

9. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente 

Beemster in besturen van verbonden partijen. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
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10. Sluiting vergadering. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 22.34 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 12 oktober 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.C. Heerschop  M. Timmerman 

 


