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

gehouden op dinsdag 31 augustus 2021 aanvang 21.10 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 21.10 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. 

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

 4b. Voorstel tot het verhogen van het subsidieplafond 2021 voor het onderdeel 

cultuur (2e steunpakket COVID-19). 

 4c. Voorstel voor het uiten van wensen en bedenkingen over het verzoek tot het 

verstrekken van extra kapitaal aan de NV Alliander. 

 4d. Voorstel tot het vaststellen van de eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 

2021. 

  

De heer De Lange heeft voorgesteld om punt 5 van de agenda te halen omdat de 

voorgestelde vaststelling van het managementplan geen bevoegdheid van de 

gemeenteraad is maar van het college. Over dit voorstel is gesproken waarbij de 

vergadering van 21.21 -  21.26 uur geschorst is geweest op verzoek van de heer 

Vinke. De heer Groot, de heer Vinke, de heer De Wildt en mevrouw De Wit willen 

overgaan tot behandeling van dit agendapunt zodat gesproken kan worden over de 

door fracties gewenste evaluatie en als het raadsvoorstel door het college wordt 

gewijzigd in het voor kennisgeving aannemen van het managementplan in plaats van 
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het vaststellen hiervan. De heer De Lange heeft gevraagd, als het agendapunt 

gehandhaafd blijft, om bij de besluitvorming eerst de moties in stemming te brengen 

en daarna het raadsvoorstel. De voorzitter heeft aangegeven dat die volgorde zal 

hanteren als de raad dat zo wil. 

De voorzitter heeft vastgesteld dat de raad besluit om punt 5 van de agenda te 

handhaven en dit wordt gewijzigd in het voor kennisgeving aannemen van het 

managementplan in plaats van het vaststellen hiervan. 

 

De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 29 juni 2021. 

 De raad heeft de besluitenlijsten ongewijzigd vastgesteld.  

Naar aanleiding van de besluitenlijst: - 

 

4. Behandeling A-punten. 

  

4a. Bekrachtigen of opheffen geheimhouding over documenten waar 

geheimhouding op berust. 

 De raad heeft besloten de opgelegde geheimhouding over de raadsbrief van 6 juli 

2021 (registratienummer 1551093) over de financiële ontwikkelingen bij 

jeugdhulpaanbieder Levvel5, op te heffen. 

 

4b. Voorstel tot het verhogen van het subsidieplafond 2021 voor het onderdeel 

cultuur (2e steunpakket COVID-19). 

 De raad heeft besloten het subsidieplafond 2021 met een bedrag van € 48.078 te 

verhogen waardoor het totaal bedrag voor het onderdeel sport en cultuur komt op een 

bedrag van € 292.730. 

 

4c. Voorstel voor het uiten van wensen en bedenkingen over het verzoek tot het 

verstrekken van extra kapitaal aan de NV Alliander. 

 De raad heeft geen wensen en bedenkingen ingebracht over de voorgestelde 

deelname tot 125% van het pro rata aandeel in Alliander in de reverse converteerbare 

hybride obligatielening van Alliander ten behoeve van de investeringen in de 

energietransitie. 

4d. Voorstel tot het vaststellen van de eerste tussenrapportage / 

begrotingsbijstelling 2021. 

 De raad heeft besloten de eerste tussenrapportage over de uitvoering van de 

programmabegroting 2021 vast te stellen en daarmee: 

- 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. € 7.241 vast te stellen. 

 

5. B-punt: Voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van het geactualiseerd 

managementplan UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster 2022-2027. 

 Bij dit voorstel zijn 2 moties aangekondigd: 
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1. Motie D66, globale berekening kosten evaluatie voorgaand managementplan. 

2. Motie BPP, opschorten besluitvorming over het managementplan. 

 

De heer Groot heeft motie 1 ingediend en voorgelezen. 

De heer De Lange heeft aangegeven dat de BPP ook wil evalueren en gezien de 

koppeling die motie 1 legt met de vaststelling van de begroting 2022 (in verband met 

de dekking van de kosten van de evaluatie), dit zijn vervolg krijgt in 2022, wat zij 

fractie ook wil. Dit is reden om motie 2 niet in te dienen. 

 

Motie 1 is aan de besluitenlijst gehecht en wordt geacht hiervan deel uit te maken. 

 

De sprekers bij het debat over het voorstel waren de heer Groot, mevrouw Jonk, de 

heer De Waal, mevrouw De Wit, de heer De Wildt en burgemeester Heerschop. 

Alle fracties wensen in 2022, in de nieuwe bestuursperiode, tot een evaluatie van het 

voorgaande managementplan over te gaan. De oproep van de heer De Waal om 

hiervoor dan een werkgroep uit de raad in te stellen die de evaluatie begeleid, is  

breed gesteund. Burgemeester Heerschop heeft erop gewezen dat evalueren 

betekent dat alle onderliggende beleids- en regelgeving geëvalueerd moet worden. 

Als tot een evaluatie wordt besloten is het wenselijk dat de genoemde werkgroep 

nader ingaat op welke onderdelen geëvalueerd zouden moeten worden. De 

portefeuillehouder heeft aangeboden om de presentatie van het rapport “Borging van 

kwaliteit en kansen van de Beemster”, die op 5 oktober (overdag) wordt gegeven aan 

de beide colleges en ambtelijke organisatie, ook te laten geven aan de beide 

gemeenteraden. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de (voormalig) 

portefeuillehouders, nadat bestuurlijk is besloten om te fuseren, in het belang van een 

goede overdracht van het siteholderschap naar de nieuwe gemeente. 

 

De vergadering is van 21.57 – 22.04 uur geschorst geweest op verzoek van de heer 

De Waal. 

 

Burgemeester Heerschop heeft aangegeven geen goede uitvoering te kunnen aan 

motie 1; het is niet mogelijk om op korte termijn een goede inschatting van de kosten 

te maken. Nu de evaluatie wordt beoogd in 2022 heeft zij de raad geadviseerd om de 

nieuwe raad via een amendement op de begroting 2022, het advies te geven om deze 

evaluatie uit te voeren. De heer Groot heeft aangegeven dat dit betekent dat het 

amendement de opdracht moet geven om een plan van aanpak op te stellen met een 

kostenindicatie. Op basis van dit plan kan de nieuwe raad een besluit nemen over de 

uitvoering van de evaluatie. De uitkomst van het debat en daarbij door hem 

geconstateerde constructieve houding van de portefeuillehouder heeft de heer Groot 

doen besluiten om motie 1 in te trekken. 

 

Besluitvorming 

De raad heeft (met algemene stemmen) besloten het geactualiseerde 

managementplan UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster 2022-2027 

voor kennisgeving aan te nemen en die te versturen naar de bestuurlijke stuurgroep 

fusie en het gemeentebestuur van Purmerend. 
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6. Ingekomen stukken. 

 Op aangeven van de heer De Waal, onder verwijzing naar de beantwoording van de 

technisch vraag van zijn fractie over ingekomen 11 (jaarverslag 2020 van de 

welstandscommissie Beemster), is bevestigd (zoals eerder door de raad is besloten) 

om het onderwerp welstandscommissie voor bespreking te agenderen in de 

commissie zodra het collegeverslag 2019 en 2020 is ontvangen. De bespreking is aan 

de hand van bespreeknotitie waarvoor de collegeverslagen en de motivering van 

fractie PvdA/GroenLinks (voor deze agendering) als basis dienen. 

 

De raad heeft tot het volgende besloten: 

 

Voor kennisgeving en naar college voor aanleveren van het overzicht: 

- Jaarverslag 2020 welstandscommissie Beemster. 

 

Agenderen in de commissie: 

- Onderzoeksrapport rekenkamercommissie Beemster-Purmerend werelderfgoed 

Droogmakerij de Beemster met oplegnotitie van de griffie d.d. 6 juli 2021. 

- Brief 12 juli 2020 MRA, Samenwerkingsafspraken voor de Metropoolregio 

Amsterdam (met bijlage). 

 

Voor kennisgeving aangenomen: 

- Motie 16 juni 2021 registratienummer 1549910 gemeente Krimpen aan den IJssel, 

Borstonderzoek. 

- Raadsbrief 14 juni 2021 college, voorgenomen verkoop restgroen bij Jisperweg 60 

met bijlage. 

- Memo 16 juni 2021 burgemeester Heerschop, jaarverslag 2020 Noord-Holland 

Samen Veilig met bijlage. 

- Motie gemeente Nederweert d.d. 8 juni 2021 inzake Borstonderzoek vrouwen. 

- Raadsbrief 15 juni 2021 met bijlage college, vaststelling concept 

Dorpsontwikkelingsvisie Noord- en Westbeemster en terinzagelegging hiervan. 

- Nieuwsbrief 17 juni 2021  Gemeente, Buurthuis, OPSPOOR, CPOW en Forte 

Kinderopvang, Tijdelijk gebouw scholen en kinderopvang Zuidoostbeemster nr. 13. 

- Nieuwsbrief 17 juni 2021 Vervoerregio Amsterdam. 

- Jaarverslag 2020-2021 Sportraad Purmerend. 

- Nieuwsbrief 18 juni 2021 Veiligheidsregio Z-W en GGD Z-W, coronavirus nr. 19 

met bijlagen.  

- Nieuwsbrief 21 juni 2021 VNG, Stand van zaken Omgevingswet.  

- Nieuwsbrief 22 juni 2021 Visie van Beemster nr. 21. 

- Brief 1550057 d.d. 17 juni 2021 Visser & Van Dam inzake AO met bijlagen, 

overeenkomst Hobrederweg 40a. 

- Memo 22 juni 2021, regnr. 1549834 met bijlage wethouder Dings, 

preventieakkoord Purmerend en Beemster. 

- Brief 22 juni 2021 reg.nr. 1547117 college, bevolkingsprognose Beemster 2021-

2036 met bijlage. 

- Mail 22 juni 2021 Brocamedio, vragen stadsverwarming plan De Keyser. 

- Brief 23 juni 2021  reg.nr. 1550335 - priklocatie gemeentehuis Middenbeemster. 

- Nieuwsbrief 24 juni 2021 VNG, coronacrisis, nr. 33. 

- Memo 23 juni 2021 wethouder Zeeman, uitstel beantwoording schriftelijke vragen 

ex art 32 mbt Jisperweg 21. 
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- Nieuwsbrief 18 juni 2021 Veiligheidsregio Z-W en GGD Z-W,  coronavirus,  nr.19, 

met bijlagen.  

- Adviesrapport regnr. 1550683 Raad voor het Openbaar Bestuur, Droomland of 

niemandsland -uitgangspunten voor het besturen van regio's. 

- Nieuwsbrief 25 juni 2021 Gemeente Beemster, Buurthuis, OPSPOOR, CPOW en 

Forte Kinderopvang, Tijdelijk gebouw scholen en kinderopvang Zuidoostbeemster 

nr. 14. 

- Brief 28 juni 2021 Ruimte voor Collectief Wonen, Manifest passend beleid voor 

collectieve en andere woonvormen, met bijlagen. 

- Nieuwsbrief 28 juni 2021 GGD Z-W Publieksjaarverslag 2020. 

- Memo 29 juni 2021 regnr. 1550836 wethouder Dings, zomerzwemmen (uitvoering 

armoedebeleid). 

- Brief 29 juni 2021 colleges Beemster en Purmerend,  huisstijlrichtlijnen, nieuwe 

logo aangepast aan Polderstadpatroon. 

- Brief 29 juni 2021 reg.nr. 1550621 college, nieuwsbrief regionale aanpak 

huisvesting en inburgering vergunninghouders. 

- Memo 29 juni 2021 reg.nr. 1550384 wethouder Dings, gezonde lunch op de 

peuteropvang. 

- Brief 29 juni 2021 reg nr 1550046 college, bovenregionaal plan Een thuis voor 

Noordje. 

- Brief 29 juni 2021 reg.nr. 1548598 college met bijlagen, verantwoording 2020 door 

OD IJmond. 

- Brief 29 juni 2021 reg.nr. 1550136 college, toekomst Levvel5. 

- Brief 29 juni 2021 reg.nr. 1549361 college, evaluatieverslag VTH Beemster 2020, 

met bijlage. 

- Nieuwsbrief 1 juli 2021 VNG Wijziging Model-APV in verband met de  

Omgevingswet  Lbr. 21054. 

- Nieuwsbrief 2 juli 2021 Gemeente, Buurthuis, OPSPOOR, CPOW en Forte 

Kinderopvang, Tijdelijk gebouw scholen en kinderopvang Zuidoostbeemster nr. 15. 

- Nieuwsbrief 2 juli 2021 Veiligheidsregio Z-W en GGD Z-W, coronavirus (COVID-

19) nr. 20, met bijlage.  

- Aanvullende vragen en opmerkingen 15 juni 2021 BPP bij de notitie Bouwstenen 

voor een (nieuwe) woonvisie (zijn in behandeling als schriftelijke vragen). 

- Nieuwsbrief 6  juli 2021 MRA, Raads- en Statenleden Bericht - editie 51. 

- Memo 7 juli 2021 rekenkamercommissie Beemster-Purmerend ,  evaluatie 

onderzoek 2018 stadsverwarming Purmerend. 

- Brief 7 juli 2021 reg.nr. 1550546 college, intern controleplan gemeente 

Purmerend-Beemster 2021 met bijlage.  

- Brief 6 juli 2021 reg.nr. 1542449 college, vaststelling algemene voorwaarden 2021 

verkoop onroerende zaken. 

- Brief 6 juli 2021 reg.nr. 1551154 college, rijkscompensatie jeugdzorg. 

- Brief 6 juli 2021 reg.nr. 1550531 college, terinzagelegging concept Transitievisie 

warmte. 

- Brief 6 juli 2021 reg.nr. 1550406 college, planologische procedure Zuiderweg 20 - 

Zuiddijk 6 en 7. 

- Brief 6 juli 2021 reg.nr. 1550883 college, declaraties college over het jaar 2020. 

- Brief 7 juli 2021 met bijlagen dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam, 

aanvullende informatie OV Governance. 

- Brief 6  juli 2021 reg.nr. 1551046 college, harmonisatie leges en begraafrechten. 
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- Nieuwsbrief 8 juli 2021 VNG, Voortgang verplicht energielabel C voor kantoren in 

2023 binnen uw gemeente Lbr. 21056. 

- Nieuwsbrief 9 juli 2021 Gemeente, Buurthuis, OPSPOOR, CPOW en Forte 

Kinderopvang, Tijdelijk gebouw scholen en kinderopvang Zuidoostbeemster, nr. 

16. 

- Mail 10 juli 2021 NederWind netwerk, Uitspraak Raad van State inzake 

windturbines (met bijlage). 

- Brief 12 juli 2021 Regionaal Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland, afspraken 

Regionaal Mobiliteitsteam Zaanstreek-Waterland (RMT).  

- Nieuwsbrief 12 juli 2021 VNG, Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao 

SW 2021 - 2025  Lbr. 21- 057. 

- Nieuwsbrief 12 juli 2021 Omgevingsdienst  IJmond. 

- Mail 12 juli 2021 Recreatie Noord-Holland N.V., jaarverslag 2020. 

- Brief 8 juli 2021 Vervoerregio Amsterdam, aankondiging vrijgave ontwerp PvE 

concessie Zaanstreek-Waterland 2024 (met bijlagen).  

- Motie gemeente Wormerland 6 juli 2021 over borstonderzoek bij vrouwen. 

- Nieuwsbrief 13 juli 2021 VNG, Geef jongeren een grotere stem in de lokale 

democratie. 

- Brief (openbaar) 12 juli 2021 reg.nr. 1551952 college, voortgang jeugdaanbieder 

Levvel5. 

- Brief 13 juli 2021 reg.nr. 1550855 college, start planologische procedure Jisperweg 

21. 

- Motie 24 juni 2021 reg.nr. 1552089 gemeente Steenbergen, borstonderzoek elke 2 

jaar. 

- Nieuwsbrief 14 juli 2021 Vervoerregio Amsterdam, bestuursinformatie - uitkomsten 

van Regioraad en Dagelijks Bestuur. 

- Memo 13 juli 2021 reg.nr. 1550807 wethouder Zeeman, concept programma 

natuurnetwerk 2022 (met bijlage).  

- Motie  6 juli 2021 reg.nr. 1552113 gemeente Schiermonnikoog borstonderzoek. 

- Nieuwsbrief 14 juli 2021 VNG Benoeming tijdelijke adviseurs, Lbr. 21058. 

- Brief 7 juli 2021 VOWA, oprichting Regionale Ontwikkelingsmaatschappij.  

- Nieuwsbrief 15 juli 2021 VNG,  Wet straffen en beschermen, Wvggz en Wzd Lbr. 

21059. 

- Nieuwsbrief 15 juli 2021 Koninklijke Metaalunie, gemeenteraads- verkiezingen. 

- Nieuwsbrief 16 juli 2021 Visie van Beemster nr. 22. 

- Nieuwsbrief 15 juli 2021 Veiligheidsregio Z-W en GGD Z-W coronavirus nr. 21. 

- Persbericht 16 juni 2021 gemeente Beemster, Milieuvriendelijke 

onkruidbeheersing door HVC.  

- Persbericht 19 juli 2021 Politie, Slachtofferhulp Nederland, NH Samen Veilig 

Slachtoffers cybercriminaliteit gezocht die hun verhaal willen doen.  

- Nieuwsbrief 19 juli 2021 Gemeente Beemster, Tijdelijk gebouw scholen en 

kinderopvang Zuidoostbeemster.. 

- Nieuwsbrief 19 juli 2021 Recreatieschap Twiske-Waterland, bestuursmededeling.  

- Nieuwsbrief 19 juli 2021 VNG,  VNG kiest voor gedeelde invoervoorziening Single 

Digital Gateway Lbr. 21-060. 

- Mail 20 juli 2021 Regio Zaanstreek-Waterland MRA, Wensen en opvattingen 

Zaanstreek-Waterland Verstedelijkingsstrategie Rijk-MRA (met bijlagen). 

- Brief 20 juli 2021 reg.nr. 1552495 college, Regionaal plan basisvaardigheden 

(laaggeletterdheid). 

- Nieuwsbrief 21 juli 2021 VNG, Implementatie informed consent Lbr. 21-061. 
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- Nieuwsbrief 21 juli 2021 VNG, coronacrisis nr 34 Lbr. 21-062. 

- Brief 20 juli 2021 Recreatieschap Twiske-Waterland, reactie op zienswijze 

gemeente Beemster op de ontwerp begrotingswijziging 2021 en ontwerp 

programmabegroting 2022. 

- Brief 19 juli 2021 regnr. 1552609 Fabec LVNL Zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan Buitengebied Beemster 2012 - partiële herziening 2021 

(vervallen, hiervoor is ingekomen stuk nr. 100 in de plaats gekomen).   

- Motie gemeente Tiel d.d. 14  juli 2021 inzake borstonderzoek. 

- Nieuwsbrief 23 juli 2021 gemeente Beemster, Tijdelijk gebouw scholen en 

kinderopvang Zuidoostbeemster nr. 18. 

- Motie gemeente Brunssum d.d. 20 juli 2021 reg.nr. 1552728, Wateroverlast in 

Limburg.  

- Nieuwsbrief 26 juli 2021 VNG, Aangepast voorstel nieuwe verdeling 

gemeentefonds en afspraken over nieuwe stelpost jeugd Lbr. 21-063. 

- Brief 23 juli 2021 reg.nr. 1552963 AVR, afvalverwerking HVC.. 

- Nieuwsbrief 29 juli 2021 Vervoerregio Amsterdam. 

- Motie gemeente Heusden d.d. 13 juli 2021 Borstonderzoek vrouwen. 

- Nieuwsbrief 30 juli 2021 gemeente Beemster, Tijdelijk gebouw scholen en 

kinderopvang Zuidoostbeemster nr. 19. 

- Mail 2 augustus 2021 reg.nr. 1553120 Inspectie SWZ, Niet gebruik van de 

algemene bijstand (met bijlagen). 

- Motie gemeente Stede Broec d.d.  27 mei 2021 reg.nr. 1553199, Borstonderzoek 

vrouwen.  

- Nieuwsbrief 6 augustus 2021 gemeente Beemster, Tijdelijk gebouw scholen en 

kinderopvang Zuidoostbeemster nr. 20. 

- Brief 9 augustus 2021 reg.nr. 1553765 Raad van State, uitnodiging zitting inzake 

bestemmingsplan Jisperweg 28 en Jisperweg 30. 

- Memo 6 juli 2021 reg nr 1551127 wethouder en Dings en wethouder Van 

Meekeren, regiorapport NH van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie 

Justitie en Veiligheid. 

- Nieuwsbrief 12 augustus 2021 Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland. 

- Persbericht 12 augustus 2021 Gemeente Beemster en  gemeente Purmerend, 

Campagne #waarikwoon laat zien waar inwoners trots op zijn. 

- Nieuwsbrief 6 augustus 2021 gemeente Beemster, Tijdelijk gebouw scholen en 

kinderopvang Zuidoostbeemster nr. 21. 

 

In behandeling: 

- Brief 16 juni 2021 provincie NH, vervolg toekomstperspectief op samenwerking 

regio Zaanstreek-Waterland. 

- Brief 29 juni 2021 reg.nr. 1550200 college, woonakkoord regio Zaanstreek-

Waterland en provincie Noord-Holland 2021-2025 met bijlage (geagendeerd in de 

commissie van 31 augustus 2021) 

- Brief 10 juli 2021 reg.nr. 1551957 Trekkersgroep Knarrenhof Beemster, 

Knarrenhof Beemster.. 

- Brief 12 juli 2021 ForFarmers FarmConsult, Zienswijze ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied 2012 - Partiële herziening 2021. 

- Brief 15 juli 2021 reg.nr. 1552253 Trekkersgroep Knarrenhof Beemster, 

Knarrenhof Beemster. 

- Brief 15 juli 2021 reg.nr. 1552259 Agrifirm, Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 

‘Buitengebied Beemster 2012 - Partiële herziening 2021’. 
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- Brief 14 juli 2021 reg.nr. 1552263 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied Beemster 2012 - Partiële herziening 2021. 

- Brief 13 juli 2021 reg.nr. 1552088  VvAA  Rechtstbijstand, Zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan Buitengebied Beemster2012 - Partiële herziening 2021. 

- Brief 14  juli 2021 reg.nr 1552515 burger, Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 

Buitengebied Beemster2012 - Partiële herziening 2021, woon-agrarische 

bestemming Oosthuizerweg 69.  

- Brief 20 juli 2021 reg.nr. 1552516 Landelijk vastgoed, Zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan Buitengebied Beemster 2012 - Partiële herziening 2021.  

- Brief 19 juli 2021 reg.nr. 1552610 burger, Zienswijze ontwerp bestemmingsplan 

Beemster - Partiële herziening 2021. 

- Brief 20 juli 2021 H3 Landelijk Vastgoed, Zienswijze ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied Beemster 2012 - Partiële herziening 2021. 

- Brief 21 juli 2021 Hiskemuller Rienstra Bouwbegeleiding regnr. 1552707 

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Beemster 2012 - Partiële 

herziening 2021. 

- Brief 26 juli 2021 reg.nr. 1552781 Hekkelman Advocaten, Zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan Buitengebied Beemster 2012 - Partiële herziening 2021. 

- Brief 26 juli 2021 reg.nr. 1552813 Fabec LVNL, Herziene versie zienswijze 

ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Beemster 2012 - partiële herziening 2021 

(met bijlage).  

- Brief 26 juli 2021 reg.nr. 1552822 LTO Noord, Zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan Buitengebied Beemster 2012 - Partiële herziening 2021. 

- Brief 22 juli 2021 reg.nr. 1552823 Oprecht Advocaten Zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan Buitengebied Beemster 2012 - Partiële herziening 2021. 

- Brief 24  juli 2021 reg.nr. 1552825 Rombou, Zienswijze ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied Beemster 2012 - Partiële herziening 2021. 

- Brief 6 augustus 2021 reg.nr. 1553706 LTO Noord, Zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan Buitengebied Beemster 2012 - Partiële herziening 2021. 

 

7. Mededelingen. 

 De heer De Lange heeft een compliment gegeven aan de organisatoren en 

vrijwilligers van de Beemster Feestweek en uitgesproken te hechten aan een 

feestweek “oude stijl” (in het centrum van het dorp). 

De voorzitter heeft mededelingen gedaan over de stand van zaken bij het verzoek van 

de provincie Noord-Holland d.d. 16 juni aan de gemeenteraden van Zaanstreek-

Waterland om in september een gezamenlijke procesvoorstel aan te bieden voor een 

regionaal toekomstperspectief op samenwerking in de regio Zaanstreek-Waterland. 

 

8. Actuele politieke vragen aan het college. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

9. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente 

Beemster in besturen van verbonden partijen. 

 De heer De Waal heeft de raad geattendeerd op zijn inbreng (mede op aangeven van 

de BPP)  in de regioraadsvergadering van Vervoerregio Amsterdam van 6 juli 2021 en 

de toezegging die hierop is gedaan door het dagelijks bestuur.  
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10. Sluiting vergadering. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 22.31 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 22 september 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.C. Heerschop  M. Timmerman 

 



D66
{,,.rC,-MOTIE

Raadsvergadering van: 31 augustus 2021 k ¿¿

Behorende bij agendapunt: 5

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het geactualiseerd
ma nagementplan U N ESCO werelderfgoed Droogmakerij de
Beemster 2022-2027.

De raad van de gemeente Beemster in de vergadering bijeen,

gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,

Overuvegende dat:
a. Het nieuwe managementplan zonder evaluatie van het huidige plan tot stand is gekomen

en daarmee veel opgedane ervaringen van betrokken partijen buiten beeld bl|ven;
b. Hiermee ook geen leerervaring wordt opgedaan en conclusies en aanbevelingen voor

verandering en verbetering niet mogelijk zijn;
c. Uit de bijgevoegde bijlage naar voren komt dat er voldoende ondenruerpen zijn die nadere

aandacht verdienen m.b.t. de hoofdvragen of de bescherming en bevordering van het
werelderfgoed via de kernkwaliteiten voldoende is georganiseerd qua doelen,
instrumentarium en middelen en of de resultaten conform vereiste zijn;

d. Het bovendien niet geheel duidelijk is of en door wie de wettelijk voorgeschreven verdere
uitwerking en objectivering van deze kernkwaliteiten ter hand is genomen en waar de
resultaten zijn geland;

e. Het van belang is dat deze verdere uitwerking en objectivering eenduidig wordt belegd
eniof vastgesteld.

Spreekt uit:
1. Dat zij voorstander is van een evaluatie van het vorige managementplan inclusief

conclusies en aanbevelingen ter beoordeling van de vraag of de bescherming van ons
werelderfgoed succesvol is georganiseerd en uitgevoerd of dat er verbeteringen mogelijk
zijn.

2. Dat bij deze evaluatie aandacht kan worden gegeven aan de wettelijke verplichting van
nadere objectivering en verdere uitwerking van de kernkwaliteiten van het werelderfgoed
en het eenduidig vastleggen daarvan met daarbij de rollen van gemeente en provincie
toegelicht.

3. Dat zij voornemens is een voorstel voor zo'n evaluatie als advies mee te geven aan de
nieuwe raad via een amendement in de komende begrotingsbehandeling.

Verzoekt het Colleqe
Globaal in beeld te brengen welke inzet en kosten met een dergelijke evaluatie gemoeid zijn
teneinde in het voornoemde amendement de kosten en mogelijke dekking te kunnen
opnemen.

En gaan over tot de orde van de dag

Fractie

+4

D66

Biilaqe:zoz



Biilaqe behorende bij de motie D66, raadsvergadering 31 augustus 2021, voorstel tot het
vaststellen van het geactualiseerd managementplan UNESCO werelderfgoed Droogmakerij
de Beemster 2022-2027.

D66Beemster pleit voor een evaluatie van het managementplan 2012. Zij vindt dat o.a. de
volgende zaken in aanmerking komen voor een dergelijke evaluatie:

Kernvragen zijn of bescherming en bevordering van het werelderfgoed via haar
kernkwaliteiten voldoende is georganiseerd qua doelen, instrumentarium en middelen
en/of de resultaten conform vereiste zijn.

Zijn de Gouden regels voldoende nageleefd; is bijvoorbeeld het op overeenstemming
gericht overleg regulier gevoerd en zijn notulen beschikbaar om dat aan te tonen.

Zijn de kernkwaliteiten conform wetgeving verder uitgewerkt en geobjectiveerd.
NB: D66 constateeft dat de provincie stelt dat deze uitwerking en objectivering door de
gemeente wordt gedaan via de bestemmingsplannen en dat het College aangeeft dat de
provincie dat heeft gedaan in de provinciale ruimtelijke verordening.

ln de structuurvisie staat expliciet dat wij bij de ontwikkelingen rekening houden met de
capaciteit van ons bestaande neutrale wegenraster en dat daarom geen extra wegen en al
helemaal geen extra bruggen noodzakelijk zijn. Hoe is dit uitgewerkt en gehanteerd?
NB: De ontwikkeling van ZOBII is mede afhankelijk van extra infrastructuur die momenteel
op haalbaarheid wordt onderzocht.

We hebben een beperkte dan wel bescheiden woningbouwontwikkeling afgesproken
waarbij landelijk gebouwd zalworden (twee lagen en een kap). Wat wordt kwantitatief
verstaan onder beperkVbescheiden en hoe verhoudt zich dat met de feitelijke resultaten
en prognoses.
NB: Uit de laatste cijfers blijkt een forse voorspelde groeivan het woningaantal, bovenop
de al gerealiseerde toename. Hiermee realiseert Beemster verhoudingsgewis veel meer
groeidan fusiepartner Purmerend en de meesfe regiogemeenten.

Afgesproken is dat Middenbeemster herkenbaar blijft als centrumdorp en dat
Zuidoostbeemster zich niet ontwikkelt of gezien gaat worden als wijk van Purmerend. Wat
betekenen de hiervoor vermelde groeiprognoses voor deze afspraken aangezien er wordt
aangegeven dat Zuidoostbeemster groter wordt dan Middenbeemster. Hierbij kan ook de
notitie met als titel Purmerend en Zuidoostbeemster, MRA stad in het groen in herinnering
worden geroepen.

De uitwerking en objectivering van de kernkwaliteiten is bij wet verplicht. ln de agrarische
visie staat bijvoorbeeld een aanzet voor het hanteren van een minimale zichthoek van 70
graden bij bouwen in het lint in het buitengebied. Ook wordt de openheid gemeten via een
daartoe ontwikkelde index. Hebben we een normen- en beoordelingskade¡ een
inspectieplan etc.

Tot zover de eerste aanzet voor evaluatieondenruerpen als uitnodiging aan de overige fracties
om conform ons voorstel te beslissen, inbreng en ervaringen te leveren en als actiepunt op te
nemen in het nieuwe managementplan.


