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

gehouden op dinsdag 30 november 2021 aanvang 22.20 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 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:   

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 22.20 uur geopend en de leden die zijn gekozen in 

de nieuwe gemeenteraad hiermee van harte gefeliciteerd. 

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

zijn stem moet uitbrengen.  

2. Vaststellen van de agenda. 

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

 4a. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderweg 20 / Zuiddijk 

tussen 6 en 7. 

 4b. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jisperweg 21. 

 4c. Voorstel het vaststellen van het bestemmingsplan Jisperweg 149. 

 4d. Vaststellen van de raadsbrief over het Woonakkoord Zaanstreek-Waterland 

2021-2025. 

 4e. Voorstel tot het vaststellen van de tweede tussenrapportage / begrotings-

bijstelling 2021. 

 4f. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland. 

  

Aangekondigde amendementen  

De voorzitter heeft vastgesteld dat de navolgende amendementen als ingediend 

moeten worden beschouwd: 
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- Bij agendapunt 5a: Winkeltijdenverordening Beemster 2021, sluitingstijd winkels 

op 4 mei van de fracties CDA, BPP en VVD.  

- Bij agendapunt 5c: Aanbevelingen van de rekenkameronderzoek UNESCO 

werelderfgoed Droogmakerij de Beemster van de fractie PvdA/GroenLinks. 

 

Aangekondigde moties vreemd aan de orde van de dag  

De voorzitter heeft vastgesteld dat de navolgende moties als ingediend moeten 

worden beschouwd: 

- Stolpenbeleid van de fracties VVD, BPP en CDA. 

- Beemster erf van de fracties VVD en BPP. 

- Vrijkomende agrarische bebouwing van de fracties VVD en BPP. 

- Uitwerking en objectiveerbaar maken kernkwaliteiten UNESCO werelderfgoed 

Droogmakerij de Beemster van de fractie D66. 

Dit worden op de agenda respectievelijk punt 10a, 10b, 10c en 10d.  

De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 9 november 2021.  

 De raad heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst. 

 

4. Behandeling A-punten. 

  

4a. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderweg 20 / Zuiddijk 

tussen 6 en 7. 

 De heer Groot heeft de navolgende stemverklaring afgelegd: “Stemt tegen. Bij de 

beoordeling van de verplaatsing van het woonperceel naar de Zuiddijk is nadrukkelijk 

gekeken naar de kernkwaliteiten van het werelderfgoed De Stelling van Amsterdam 

maar in onvoldoende mate naar de kernkwaliteiten ringdijk en ringvaart van het 

werelderfgoed Droogmakerij de Beemster met de beschermde status, wat in andere 

gevallen heeft betekend dat conserverend wordt omgegaan met bestaande 

bebouwing. Daarnaast is om onduidelijke gronden sprake van een erfvergroting. Dit is 

geen goede ruimtelijke ordening uit het oogpunt van het werelderfgoed Droogmakerij 

de Beemster.” 

Mevrouw De Vries heeft de navolgende stemverklaring afgelegd: “De leden van de 

fractie VVD stemmen tegen. De fractie is niet tegen herbouw zoals voorligt maar niet 

op deze plek. De plek is aan de dijk, dit leidt tot verdichting van het buitengebied, de 

locatie ligt binnen twee schootsvelden en waar twee werelderfgoederen samen 

komen.” 

 

De raad heeft de nota van zienswijzen vastgesteld en daarmee de zienswijzen 

ontvankelijk en ongegrond verklaard, het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld 

en besloten hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen. 

De fracties VVD en D66 worden geacht tegen te hebben gestemd. 

 

4b. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jisperweg 21. 

 De raad heeft het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld en besloten hiervoor 

geen exploitatieplan vast te stellen. 
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4c. Voorstel het vaststellen van het bestemmingsplan Jisperweg 149. 

 De raad heeft het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld en besloten hiervoor 

geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

4d. Vaststellen van de raadsbrief over het Woonakkoord Zaanstreek-Waterland 

2021-2025. 

 De heer Schagen heeft de navolgende stemverklaring afgelegd: “De leden van de 

fractie BPP stemmen tegen. Acht het opnemen van de bij het college bekende 

ontwikkelingen voor woningbouw een logische en transparante werkwijze en daarmee 

ook het tekenen van het Woonakkoord. Door schermutselingen zoals door deze 

raadsbrief op lopende initiatieven, worden ontwikkelingen besmet en kan in de 

toekomst de transparantie over transformatie naar wonen worden geschaad. De raad 

moet er zorg voor dragen dat lopende intenties op gebiedsontwikkelingen niet worden 

verstoord door handelingen zoals deze raadsbrief.” 

 

De raad heeft de raadsbrief vastgesteld. De fractie BPP wordt geacht tegen te hebben 

gestemd. 

 

4e. Voorstel tot het vaststellen van de tweede tussenrapportage / begrotings-

bijstelling 2021. 

 De raad heeft besloten:  

- In te stemmen met de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de 

programmabegroting 2021. 

- De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2021 

vast te stellen, conform het totaal overzicht per programma. 

- De mutaties op reserves conform het overzicht opgenomen in het hoofdstuk 

resultaatbestemming vast te stellen. 

- De toevoeging aan de algemene reserve van het verwachte resultaat na 

bestemming ad. € 30.590 vast te stellen. 

- Een aanvullend krediet van € 250.000 te voteren voor de bouw en de 

locatievoorzieningen, waaronder het schoolplein, van de Bloeiende Perelaar. 

 

4f. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland. 

 De raad heeft toestemming gegeven voor de voorgestelde wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Zaanstreek-Waterland. 

 

5 B-punten 

  

5a. Voorstel tot het vaststellen van de Winkeltijdenverordening Beemster 2021. 

 De heer Commandeur heeft het dictum van het amendement “Winkeltijdenverordening 

Beemster 2021, sluitingstijd winkels op 4 mei” voorgelezen en toegelicht.  

Het amendement is aan de besluitenlijst gehecht en wordt geacht hiervan deel uit te 

maken. 

De sprekers bij de behandeling van het amendement waren de heer Commandeur, de 

heer De Waal, de heer Groot, mevrouw De Vries en de heer Schagen. 

Uit het debat blijkt dat de fracties PvdA/GroenLinks en D66 het amendement niet 

steunen. De heer De Waal heeft aangegeven dat binnen PvdA/GroenLinks verdeeld 

op het amendement is gereageerd en dat hij en de heer Vinke tegen het amendement 

zijn. 
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Besluitvorming over het amendement 

De raad heeft het amendement aangenomen. 

De fracties PvdA/GroenLinks en D66 worden geacht tegen te hebben gestemd. 

Besluitvorming over het voorstel 

De raad heeft de winkeltijdenverordening Beemster 2021 (met algemene stemmen) 

geamendeerd vastgesteld. 

 

5b. Voorstel tot het vaststellen van de Transitievisie Warmte Beemster en 

Purmerend. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer De Waal, de heer Schagen, mevrouw 

De Wit, de heer Commandeur, de heer Groot en wethouder Dings. 

De fracties BPP, VVD, CDA en D66 steunen het voorstel. De fractie PvdA/GroenLinks 

heeft na het debat ook ingestemd met het voorstel. 

 

Besluitvorming over het voorstel 

De raad heeft de Transitievisie warmte Purmerend en Beemster en de daarbij 

behorende bijlage (voorkeur alternatief voor aardgas per wijk, DWA, 8 juni 2021) 

vastgesteld. 

5c. Voorstel voor de besluitvorming over de aanbevelingen van het 

rekenkameronderzoek UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster. 

 De heer Vinke heeft het dictum van het amendement “Aanbevelingen van de 

rekenkameronderzoek UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster” 

voorgelezen en (in het debat) toegelicht. Het amendement is aan de besluitenlijst 

gehecht en wordt geacht hiervan deel uit te maken. 

De sprekers bij de behandeling van het amendement waren de heer Commandeur, de 

heer Groot, mevrouw De Vries, de heer Schagen, de heer Vinke en burgemeester 

Heerschop. 

Uit het debat blijkt dat de fracties CDA en D66 het amendement steunen en de fracties 

VVD en BPP die niet steunen. Burgemeester Heerschop onderschrijft de strekking van 

het amendement omdat dit passend is bij het toegezegde evaluatie in de nieuwe 

bestuursperiode van het managementplan werelderfgoed. Dit kan dus worden 

meegenomen in het voorstel hiervoor aan de nieuwe gemeenteraad. 

 

Besluitvorming over het amendement 

De raad heeft het amendement verworpen.  

Voor waren de fracties PvdA/GroenLinks, D66 en CDA en tegen waren de fracties 

BPP en VVD. 

 

Besluitvorming over het voorstel 

De raad de aanbevelingen van de rekenkamercommissie (ongewijzigd) overgenomen. 

 

6. Ingekomen stukken. 

 De heer De Lange heeft gevraagd om de uitspraak van de Raad van State inzake de 

beroepsprocedure bestemmingsplan Jisperweg 28-30 te agenderen in de 

commissievergadering van 21 december 2021. Wethouder Zeeman betwijfelt of dit 

haalbaar is voor het aanleveren van het raadsvoorstel. Afgesproken is om dit verder te 

bespreken in het raadspresidium. De heer Commandeur heeft gevraagd naar het 

resultaat van de wapeninleveractie.  
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De heer Groot heeft zijn zorg geuit, uit oogpunt van verkeersveiligheid, of een breedte 

van 3.25 meter voldoende is voor groot verkeer langs het geplande middeneiland op 

de Purmerenderweg bij de kruising Middenpad-Drie Merenweg, wetende dat groot 

verkeer gaat komen ondanks een 30 km. zone. 

 

De raad heeft het volgende besloten: 

 

Voor kennisgeving aangenomen: 

- Nieuwsbrief 20 oktober 2021 Visie van Beemster nr. 24. 

- Motie 14 oktober 2021 (1557523) gemeente Hillegom, bevolkingsonderzoek 

borstonderzoek. 

- Nieuwsbrief 25 oktober 2021 Kenniscentrum Sport & Bewegen. 

- Nieuwsbrief 26 oktober 2021 VNG, Verlenging overgangsafspraken van Wmo naar 

Wlz Lbr. 21070. 

- Raadsbrief 26 oktober 2021 (1556980) wethouder Kroese gemeente Purmerend, 

informatie participatie Oostflank. 

- Memo 21 oktober 2021 (1557671) burgemeester Heerschop, resultaat 

wapeninleveractie. 

- Brief 25 oktober 2021 (1557807) Historisch Genootschap Beemster,  advies met 

betrekking tot gebruik gemeentewapen Beemster. 

- Gladheidsbestrijdingsplan 2021-2022 Purmerend-Beemster. 

- Raadsbrief 26 oktober 2021(1548369) colleges Beemster en Purmerend, 

geharmoniseerde aanwijscriteria beschermde bomen en nieuwe bomenkaarten. 

- Raadsbrief 20 oktober 2021 (1557142) college, planten 409 bomen in Beemster. 

- Memo 26 oktober 2021 (1557401) wethouders Rotgans en Dings, GGD 3.0, 

vertrek directeur GGD en fusie Purmerend en Beemster. 

- Nieuwsbrief 28 oktober 2021 VNG. 

- Memo 20 oktober 2021 (1557432, ingekomen 28 oktober) wethouders Rotgans en 

Dings, vernieuwing maatschappelijk beleidskader en gezondheidsbeleid. 

- Memo 28 oktober 2021 (1557875) wethouders Van Meekeren en Dings, toekomst 

schoolmaatschappelijk werk. 

- Nieuwsbrief 29 oktober 2021 VNG,  Uitnodiging ALV 26 november 2021  

Lbr. 21071. 

- Nieuwsbrief 3 november 2021 VNG, Hersteloperatie kinderopvang-toeslagen  

Lbr. 21073. 

- Nieuwsbrief 3 november 2021, Tijdelijk gebouw scholen en kinderopvang 

Zuidoostbeemster nr. 27. 

- Raadsbrief 2 november 2021 (1557058) colleges Beemster en Purmerend, 

ontwikkeling septembercirculaire 2021. 

- Raadsbrief 2 november 2021 (1556947) college, planologische procedure  

Oostdijk 20. 

- Raadsbrief 4 november 2021 (1557734) colleges Beemster en Purmerend, 

regionale inkoop specialistische jeugdhulp per 1 januari 2022. 

- Memo 2 november 2021 burgemeester Heerschop met bijlage, rapport 

Beemsterwaarden overdragen (werelderfgoed) april 2021. 

- Nieuwsbrief 4 november 2021 Nederland Logistiek, TLN-visie op toekomstig 

gemeentelijk beleid. 

- Brief 24 oktober 2021 de heer Cloosterman, Klimaatverandering en 

energietransitie in Nederland. 
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- Memo 3 november 2021 (1558304) wethouder Dings, zorgverzekering minima met 

ingang van 2022. 

- Memo 5 november 2021 (1558330) college, aanleg stil asfalt N243. 

- Nieuwsbrief 5 november 2021 VNG, Coronacrisis nr. 36 L br. 21074. 

- Nieuwsbrief 8 november 2021 VNG,  Nieuwe Model Verordening uitvoering en 

handhaving (omgevingsrecht) Lbr. 21075. 

- Raadsbrief 1 november 2021 (1557525, ingekomen 10 november) college, 

ondertekening intentieovereenkomst klimaatbestendige nieuwbouw MRA. 

- Raadsbrief 9 november 2021 (1558155) college met bijlage, oversteek 

Purmerenderweg Zuidoostbeemster. 

- Raadsbrief 9 november 2021 (1558197) college met bijlage, voorkeursvariant 

aansluiting Bamestraweg – Rijperweg. 

- Raadsbrief 11 november 2021 college met bijlage, Strategische Agenda 

Bereikbaarheid Zaanstreek-Waterland. 

- Motie 4 november 2021 gemeente Bergen op Zoom, bevolkingsonderzoek 

borstkanker. 

- Motie ingekomen 9 november 2021 (1558656) gemeente Lelystad 

bevolkingsonderzoek borstkanker. 

- Brief 9 november 2021 (1558654) Jeugdzorg Nederland, arbeidsmarkt jeugdzorg. 

- Brief 10 november 2021 (1558771) provincie Noord-Holland, goedkeuring 5e 

wijziging begroting 2021. 

- Uitspraak Raad van State (10 november 2021, 1558765) beroep tegen 

bestemmingsplan Jisperweg 28-30 Westbeemster.  

 

Agenderen in de commissie: 

- Brief 8 november 2021 MRA met bijlagen, verzoek tot onderschrijven 

Verstedelijkingsconcept MRA versie 3 (eindversie). 

 

In behandeling: 

- Zienswijze 23 oktober 2021 (1557817) burger, ontwerp bestemmingsplan 

Vredenburghweg (achter Noorderpad 6) (geanonimiseerd). 

- Zienswijze 15 oktober 2021 (ingekomen 27 oktober, 1557903) Stichting 

Nekkerzoom, ontwerp bestemmingsplan Vredenburghweg (achter Noorderpad 6) 

(geanonimiseerd 

- Brief 25 oktober 2021 (1557904) SWDV Advocaten, dorpsontwikkelingsvisie van 

Zuidoostbeemster (geanonimiseerd). 

- Zienswijze 22 oktober 2021 (1557906) burger, ontwerp bestemmingsplan 

Vredenburghweg (achter Noorderpad 6) (geanonimiseerd). 

  

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. 

 De heer De Waal heeft vanuit zijn functie als regioraadslid van de Vervoerregio 

Amsterdam stilgestaan de zaken die spelen bij het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. 
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10. Moties vreemd aan de orde van de dag. 

  

10a. Motie Stolpenbeleid 

 Mevrouw De Wit heeft het dictum voorgelezen en de motie toegelicht.  

De motie is aan het verslag gehecht en wordt geacht hiervan deel uit te maken. 

De sprekers waren mevrouw De Wit, de heer Schagen, de heer Commandeur, de 

heer De Waal, de heer Groot en wethouder Zeeman. 

Wethouder Zeeman heeft aangegeven dat de uitvoering van de motie is aan het 

nieuwe college. 

 

Besluitvorming: 

De raad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen.  

  

10b. Motie Beemster erf  

 Mevrouw De Wit heeft het dictum voorgelezen en de motie toegelicht.  

De motie is aan het verslag gehecht en wordt geacht hiervan deel uit te maken. 

De sprekers waren mevrouw De Wit, de heer Schagen, de heer Commandeur, de 

heer De Waal, de heer Groot en wethouder Zeeman. 

Wethouder Zeeman heeft aangegeven dat de uitvoering van de motie is aan het 

nieuwe college. 

 

Besluitvorming: 

De raad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen.  

  

10c. Motie Vrijkomende agrarische bebouwing  

 Mevrouw De Wit heeft het dictum voorgelezen en de motie toegelicht.  

De motie is aan het verslag gehecht en wordt geacht hiervan deel uit te maken. 

De sprekers waren mevrouw De Wit, de heer Schagen, de heer Commandeur, de 

heer De Waal, de heer Groot en wethouder Zeeman. 

Wethouder Zeeman heeft aangegeven dat de uitvoering van de motie is aan het 

nieuwe college en de gemeenteraad vooraf moet aangeven welke aspecten in de 

notitie belicht moeten worden. 

 

Besluitvorming: 

De raad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen.  

  

10d. Motie Uitwerken en objectiveerbaar maken kernkwaliteiten UNESCO 

werelderfgoed Droogmakerij de Beemster. 

 De heer Groot heeft het dictum voorgelezen en de motie toegelicht.  

De motie is aan het verslag gehecht en wordt geacht hiervan deel uit te maken. 

De sprekers waren de heer Groot, de heer De Waal, de heer Commandeur, de heer 

Schagen, mevrouw De Wit en wethouder Zeeman. 

Uit het debat blijkt dat alle fracties de motie steunen. Mevrouw De Wit heeft 

aangegeven dat het onderzoek van de rekenkamercommissie adequaat is geweest en 

dit onderzoek breder is en daarom de steun heeft. De heer Schagen heeft 

aangegeven kritisch te blijven bij dit onderzoek omdat het resultaat niet mag leiden tot 

verstarring.  

De vergadering is van 23.58 uur – 00.02 uur geschorst geweest op verzoek van het 

college voor overleg. 
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Na de schorsing heeft de voorzitter aangegeven dat het college (het nieuwe college) 

het onderzoek / de evaluatie zal uitvoeren met de kanttekening dat het resultaat 

hiervan nooit kan leiden tot een aanpassing van de vastgestelde kernkwaliteiten. 

Besluitvorming: 

De raad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen.  

  

11. Sluiting vergadering. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 00.08 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 21 december 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.C. Heerschop  M. Timmerman 
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Raadsvergadering van. 30 november 2021

Behorende bij agendapunt: 5a

Onderwerp Winkeltijdenverordening Beemster 2021, sluitinqstiid winkels
op 4 mei

Gelezen het voorstel van het college d.d. 21 september 2021,

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemst er 201 8,

Overwegende dat:
- 4 mei na 19.00 uur onder het begrip "feestdag" valt en winkels op feestdagen tot

20.00 uur geopend mogen zijn.
- Het in Nederland op 4 mei om 20.00 uur 2 minuten stil is om alle Nederlandse

slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Dit zijn militairen en

burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
- Het nu zo is dat ondernemers in Purmerend die dag uiterlijk om 19.00 uur hun

winkel moeten sluiten.
- Het van respect getuigt naar slachtoffers én hun nabestaanden om de sluitingstijd

ongewijzigd te laten.

Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor:

Artikel 2.1te vervangen door:
Artikel 2.1 Vrijstelling voor zon- en feestdagen
1. Winkels mogen op zon- en feestdagen tussen 9 uur en 20 uur geopend z'tjn, met

uitzondering van 4 mei na 19:00 uur.

Fracties

CDA BPP WD
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AMENDEMENT

Raadsvergadering van: 30 november 2021

Behorende bij agendapunt: 5c

Ondenuerp: Aanbevelingen van het rekenkamerondezoek UNESCO
werelderfgoed Droogmakerij de Beemster.

Gelezen het ondezoeksrapport van de rekenkamercommissie Purmerend en
Beemster en het voorstel van 14 oktober 2O2l waarmee de aanbevelingen van de
commissie voor besluitvorming aan de gemeenteraad zijn voorgelegd.

Gelet op artikel 147bvan de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 L

Overwegende dat.
. De partiële herziening 2021van het bestemmingsplan Buitengebied2012

verschillende regels reeds heeft vereenvoudigd;
. De nu reeds vereenvoudigde regelgeving eerst dient te worden geëvalueerd

voordat deze regelgeving verder wordt aangepast;
. Het beter uitleggen van de regels ook tot resultaten kan leiden.

Stellen wij de raad van Beemster voor om aanbeveling 1 niet over te nemen en in
plaats hiervan te besluiten tot de navolgende opdracht aan het college:
"Evalueer de gerealiseerde vereenvoudiging van de regels, geef betere uitleg van de
regels en - indien nodig en mogelijk - pas deze regels verder aan."

Fr""fi")W

PvdA/GroenLinks
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MOTIE

vreemd aan de orde van de dag

Raadsvergadering van: 30 novembet 2021

Behorende bij agendapunt: 10

Onderwerp: Stolpenbeleid

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 30 november 2021

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

Overwegende, dat:
- Droogmakerij De Beemster haar historisch bestaansrecht onder andere te danken heeft

aan de behoefte aan agrarisch land, zoals ook aangegeven door UNESCO 1

- Functioneel agrarische productie hierdoor de basis is voor Droogmakerij de Beemster;
- Volgens een rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en

het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin de kernkwaliteiten
(Outstanding Universal Values) van Droogmakerij De Beemster schematisch worden
geordend, de 1" Kernkwaliteit het Cultuurhistorisch strak geometrisch agrarisch
landschap is 2

- De overige kernkwaliteiten, waaronder de stolpboerderijen, hun oorsprong vinden in het
dienend zijn aan dit functioneel agrarisch landschap;

- De gemiddelde levensduur van een stolpboerderij ongeveer 150 jaar is 3

- Er hierdoor in de afgelopen 400 jaar al vele stolpen zijn herbouwd maar ook velen zijn
verdwenen;

- Wijzigingen in de basisvorm van de stolp altijd al nauw samenhing met het type
boerenbedrijf en daardoor de verschillende verschijningvormen van de stolpen de
geschiedenis van Beemster weergeven;

- De gemeenteraad van Beemster de kernkwaliteit van de monumentale en typerende
(stolp)boerderijen wil beschermen;

- De gemeenteraad van Beemster begrijpt dat de levensduur van stolpen in het verleden
en ook in de toekomst niet (altijd) oneindig kan worden verlengd;

- De gemeenteraad van Beemster inziet dat nieuwe, hedendaagse verschijningsvormen
van stolpen ook de Beemster geschiedenis van de toekomst kunnen weergeven.

Spreekt uit:
Dat stolpenbehoud en -ontwikkeling een wezenlijk onderdeel moet zijn om de waarden, zoals
vastgesteld voor het behoud van het UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster,
uiterlijk zichtbaar te houden.

B
CDA



Vezoekt het colleqe:
1. Te komen tot een beleidsvoorstel voor stolpenbehoud en -ontwikkeling en hiervoor een plan

van aanpak aan de nieuwe gemeenteraad voor te leggen met een kredietvoorstel als
hiervoor binnen de begroting geen budget kan worden vrijgemaakt.

2. ln het op te stellen beleid:
a. rekening te houden met de levensduur van stolpen en daarom de focus in dit beleid niet

alleen te richten op behoud van bestaande stolpen maar ook op her- en nieuwbouw.
b. handvatten aan te geven voor hedendaagse en/of toekomstige verschijningsvormen.
c. de basis-kernwaarde van de functionele agrarische productie en de overige

kernwaarden in het oog te houden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fracties

WD CDA

1 "lt was created by the draining of Lake Beemster in 1612, in order to develop new agricultural
la nd. . . " https://whc. u nesco. orq/en/lisVB99/

2 https://zoek.officielebekendmakinqen.nUblg-867984.pdf pag. 66
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3 https://onh. nl/verhaal/over-stolpen-en-kaakberqen
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vreemd aan de orde

Raadsvergadering van: 30 november 2021

Behorende bij agendapunt: 10

Onderwerp: Beemster erf

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 30 november 2021

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

Overwegende dat:
- De raad op 26 oktober 2021 de Partiële heziening 2021 van het bestemmingsplan

Buitengebi ed 2012 heeft vastgesteld.
- Het bestemmingsplan buitengebied een drie-eenheid vormt met de Omgevingsnota

en de Structuurvisie.
- Ook de Omgevingsnota en de Structuurvisie waren vastgesteld in 2012.
- De partiële heziening van het bestemmingsplan mede tot doel heeft het

bestemmingsplan beter aan te laten sluiten op de wensen van bedrijven en andere
gebruikers van het landelijk gebied.

- Deze verbetering van de aansluiting ook gewenst is binnen de Omgevingsnota en

de Structuurvisie.
- Het gemis in deze aansluiting met name ligt bij onderdelen komend uit de nota voor

het Beemster erf.

Verzoekt het colleqe:
Een notitie voor te bereiden met het advies aan de nieuwe gemeenteraad om de nota
Beemster erf, (de doorwerking daarvan in) de Omgevingsnota en de Structuurvisie te
evalueren en zo nodig te actualiseren.

En gaat over tot de orde van de dag

Fracties

BWD
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vreemd aan de orde van de dag

Raadsvergadering van: 30 november 2021

Behorende bij agendapunt: 10

Onderwerp: Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 30 november 2021

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

Overwegende dat:
- De raad op 26 oktober 2021 de Partiële heziening 2021 van het bestemmingsplan

Buitengebi ed 2012 heeft vastgesteld.
- ln deze actualisatie het onderwerp vrijkomende agrarische bebouwing onvoldoende

is meegenomen.

Verzoekt het colleqe:
Een notitie voor te bereiden met het advies aan de nieuwe gemeenteraad om het
onderwerp vrijkomende agrarische bebouwing ter meningsvorming te agenderen in de
commissie en hier zo nodig beleid voor op te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag

Fracties

WD BPP
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Raadsvergadering van: 30 november 2021

Behorende bij agendapunt: 10

Onderwerp: Uitwerken en objectiveerbaar maken kernkwaliteiten
UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 30 november 2021

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

Overwegende dat:
- Het werelderfgoed Droogmakerij de Beemster en het Werelderfgoed De Stelling van

Amsterdam uniek en onvervangbaar zijn en van groot (inter)nationaal belang;
- Met het Besluit algemene regels ruimtelijke ontwikkelingen (Barro , art. 2.13) de provincie

Noord-Holland de opdracht kr'rjgt om de kernkwaliteiten van het Werelderfgoed
Droogmakerij de Beemster uit te werken en objectiveerbaar te maken en in de
provinciale verordening te vertalen naar regels met betrekking tot de
bestemmingsplannen die het werelderfgoed in stand houden of versterken;

- Dientengevolge in de Provinciale Omgevingsverordening NH2020 (vastgesteld op 22
oktober 2020) bovengenoemde opdracht is verwoord in de art. 6.47 en 6.49 en bijlage 7',

waarmee de opdracht tot het uitwerken en objectiveerbaar maken en te vertalen naar
regels met betrekking tot de bestemmingsplannen die het werelderfgoed in stand houden
of versterken expliciet aan de gemeente Beemster wordt gedelegeerd;

- De gemeente Beemster als siteholder verantwoordelijk is voor de bescherming, het
beheer en behoud van de kernkwaliteiten.

Verzoekt het colleqe:
Over te gaan tot het instellen van een onafhankelijke studiegroep, bij voorkeur met deelname
van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit, met als opdracht te ondezoeken of en

zo ja hoe de kernkwaliteiten verder moeten worden uitgewerkt en geobjectiveerd en hoe ten
behoeve van de bescherming van de werelderfgoederen.

En gaat over tot de orde van de dag
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