
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster,
gehouden op dinsdag 1 2 oktob er 2021 aanvang 21.25 uur in de raadzaal van het
gemeenteh uis te Middenbeemster.

Aanwezig:
Mevrouw H.C. Heerschop
De heer M. Timmerman
De heer M. Bakker
Mevrouw l. L. Bregman-Middelburg
Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange
De heer N.C.M. de Lange
Mevrouw R.M. Langerijs-Groot
De heer L.J.M. Schagen
De heer J.C. de Wildt
De heer G.J.M. Groot
De heer H.J. Vinke
De heer P.C. de Waal
Mevrouw M.L. van Boven
Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden
Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst

Mede aanwezig:
Mevrouw A. Zeeman
De heer J.R.P.L. Dings
De heer D.J. Butter

bu rgemeester, voorzitter
griffier
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
CDA
D66
PvdA/GroenLinks
PvdA/GroenLinks
WD
WD
WD (n¡et bij punt 5b)

wethouder CDA
wethouder PvdA/GroenLinks
wethouder WD

1 Opening.
De voorzitter heeft vergadering om 21.25 uur geopend.
Gemeld is dat mevrouw De Wit heeft aangekondigd bij agendapunt 5b, de
dorpsontwikkelingsvisie van Noord- en Westbeemster, de vergadering te zullen
verlaten. Dit omdat zij mogelijk een belang zou kunnen hebben bij ontwikkelingen in
Westbeemster.
Bij loting is bepaald dat mevrouw de Wit in geval van hoofdelijke stemming het eerst
haar stem moet uitbrengen. Bij hoofdelijke stemming over agendapunt 5b is bij loting
bepaald dat de heer Schagen het eerst zijn stem moet uitbrengen.

Vaststellen van de agenda.
De voozitter heeft een opsomming gegeven van de voorstellen die in de gezamenlijke

commissievergadering Beemster en Purmerend van 11 oktober en de
commissievergadering van 12 oktober als A-punten zijn benoemd.
De heer De Lanoe heeft en motie vreemd aan de orde aangekondigd.
De heer De Wildt heeft verzocht om het voorstel tot het vaststellen van de
Winkeltijdenverordening Beemster 2021van de agenda te halen en te agenderen als
B-punt in een volgende raadsvergadering.
De heer Vinke heeft mede namens de coalitiepartijen (WD, PvdA/GroenLinks, D66 en
CDA) verzocht om agendapunt 5a, voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Buitengebied 2012 - Partiële herziening 2021, van de agenda te
halen. De heer De Lanqe heeft aangegeven dat dit de instemming heeft van zijn
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fractie, na bespreking hiervan in het raadspresidium en nu daaruit de datum van 26
oktober is gekomen.

Besluitvorminq:
De raad heeft aan de agenda de navolgende A-punten toegevoegd:
4a. Voorstel tot het vaststellen van de huisvestingsverordening Beemster 2Q21.

4b. Voorstel tot het vaststellen van de verordening Starterslening Beemster 2Q21.

4c. Voorstel om deelte nemen aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
MRA/NHN.

4d. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene subsidieverordening Beemster
2022.

4e. Voorsteltot het vaststellen van de Bijzondere subsidieverordening peuteropvang
gemeente Purmerend 2022.

4f . Voorstel tot het vaststellen van de Wegsleepverordening Beemster 2021.
49. Gelegenheid tot het uiten van wensen en opvattingen over het voornemen van

het college om het predicaat Fairtrade gemeente aan te (laten) vragen.

Agendapunt 5a, voorsteltot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied
2012 - Partiële heziening 2021 , is van de agenda gehaald. Dit voorstel wordt voor
besluitvorming geagendeerd in de extra raadsvergadering op 26 oktober 2021.

De motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie BPP, motie van afkeuring, is

geagendeerd als ag.endapunt 10.

De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld.

Aangekondiode amendementen en moties bii aqendapunt 5b
De voorzitter heeft vastgesteld dat de navolgende aangekondigde amendementen en

moties als ediend moeten worden beschouwd

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 22 september 2021
De raad heeft de besluitenlijsten ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van deze besluitenlijst.

4. Behandeling A-punten.

Voorstel tot het vaststellen van de huisvestingsverordening Beemster 2021.
De raad heeft besloten deze verordening zo vast te stellen.
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Onderzoek naar verste rki n g .toe ristisch netwerk
(motie vreemd aan de orde van de dag, te behandelen
bü dit agendapunt)

Energietransitie in kleine kernen
Zoekgebied voor woningbouw in Westbeemster

Oeververbinding over de Beemsterringvaart ter hoogte
van de Hobrederweq

Compact dorp Westbeemster
Compacte en vitale kern Noordbeemster
onderwerp
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PvdA/GroenLinks
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4b.

4c.

Voorstel tot het vaststellen van de verordening Starterslening Beemster 2021

De raad heeft besloten deze verordening zo vast te stellen.

Voorstel om deelte nemen aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
MRA/NHN.
De raad wordt besloten in te stemmen met de oprichting van de ROM, onder
vooruvaarde van instemmen van de provincie Noord-Holland en andere partijen en
hierbij geen wensen en bedenkingen te uiten, in te stemmen met de financiële
implicaties van voorgenomen deelname aan de ROM en deelte nemen aan de ROM

MRA/NHN tot een bedrag ter hoogte van 1o/o van de gemeentebegroting te storten in 5
jaarlijkse tranches van2Oo/o van dit bedrag.

Voorstel tot het vaststellen van de Algemene subsidieverordening Beemster
2022
De raad heeft besloten deze verordening zo vast te stellen.

Voorstel tot het vaststellen van de Bijzondere subsidieverordening
peuteropvang gemeente Purm erend 2022
De raad heeft besloten deze verordening zo vast te stellen.

Voorstel tot het vaststellen van de Wegsleepverordening Beemster 2021
De raad heeft besloten deze verordening zo vast te stellen.

49. Gelegenheid tot het uiten van wensen en opvattingen over het voornemen van
het college om het predicaat Fairtrade gemeente aan te (laten) vragen
De raad heeft besloten geen wensen en opvattingen te geven.

5 B-punten
Mevrouw De Wit heeft, zoals aangekondigd, bij aanvang van agendapunt 5b de raadzaal en

daarmee de vergadering verlaten.

Voorstel voor het vaststellen van de Dorpsontwikkelingsvisie van
Noordbeemster en Westbeemster.

dit voorstel n 5 amendementen en is 1 motie ediend

De amendementen en motie zijn aan deze besluitenlijst gehecht en worden geacht
hieruan deel uit te maken.
De dictums zijn voorgelezen.
De sprekers bij het debat over het voorstel waren de heer Groot, mevrouw De Vries,
de heer De Waal, de heer De Wildt, mevrouw Jonk en wethouder Zeeman.
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Op verzoek van wethouder Zeeman is de vergadering na de 1" termijn geschorsf
geweest, van 22.07 - 22.20 uur, voor overleg in het college.

ln het debat hierna is vastgesteld

Op verzoek van mevrouw Jonk is de vergadering na de 2" termijn geschorst geweest,

van 23.02 - 23.17 uur.
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Onderzoek naar versterking
toeristisch netwerk (motie
vreemd)

Energietransitie in kleine
kernen

Zoekgebied voor woningbouw
in Westbeemster

Oeververbinding over de
Beemsterringvaart ter hoogte
van de Hobrederweg

Com pact dorp Westbeemster

Compacte en vitale kern
Noordbeemster

onderwerp

Staat sympathiek tegenover

Advies: als motie indienen bij de
Transitievisie Warmte.

Onduidelijk is waar aan woningbouw wordt
gedacht zonder afbreuk te doen aan
bestaande functies.

Advies: oeververbinding opnemen in M1

1. Duidelijk
2. Wat voor een verbinding

(verkeersverbinding of door
woningbouw?). Het college wil geen
verdichting met woningbouw anders
dan wat is beoogd

4. De gemeente zal geen voortrekkersrol
vervullen

1. Duidelijk.
2. Aan zuidzijde of noordzijde, college wil

geen verlegging van de komgrens.
3. ls bevestiging wat het college ook

voorstaat

reactie college
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Zoekgebied voor woningbouw
in Westbeemster

Com pact dorp Westbeemster

Compacte en vitale kern
Noordbeemster

onderwerp

Zoekgebied is tussen de kantine van W
WBSV en het kerkplein richting het
noorden, rekening houdend met huidige
functies.

2. Met verbinding wordt geen
verkeersverbinding (bijvoorbeeld in de
vorm van een wandelpad bedoeld)
maar een verbinding door
herbestemming van vrijkomende
bebouwing voor woningbouw aan met
name de oostziide van de Jisperweg.

2. Aan beide kanten, gaat in totaal om
beperkte aantallen woningen.

reactie van de indieners
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Na de schorsing heeft mevrouw Jonk amendement A7 (energietransitie) ingetrokken.
Mevrouw De Vries heeft motie Ml (ondezoek toeristisch netwerk) ingetrokken, die zal
worden ingediend op de begroting 2022.
Over het amendement A5 (zoekgebied voor woningbouw in Westbeemster) heeft
wethouder Zeeman toegezegd dat in het Plan van Aanpak, zal worden afgewogen wat
mogelijk is in de dorpskern zoals met dit amendement wordt bedoeld met respect, zo
veel als mogelijk, van de bestaande functies en kijkend wat aan kleinschalige
woningbouw mogelijk is vanuit de plannen van het kerkbestuur. Naar aanleiding van
deze toezegging heeft de heer De Waal amendement A5 ingetrokken.
Mevrouw Jonk heeft mede namens de fractie WD amendement A3 gewijzigd door
punt 4 te schrappen.

Besluitvormino over de amendementen

Besluitvorminq over het voorstel
De heer De Waal en de heer Vinke hebben de volgende stemverklaring afgelegd:
"stemmen in met het geamendeerde voorstel maar zijn tegen de verdichting van
Westbeemster vanaf het kerkplein in zuidelijke richting."
De heer Groot heeft de volgende stemverklaring afgelegd: "stemt in met het
geamendeerde voorstel met als kanttekening bij het door zijn fractie gesteunde

amendement A3 over Westbeemster dat hieraan niet staat dat er sprake is van een
verdichting maar dat een transitie mogelijk is aan de oostzijde van de Jisperweg."

De raad heeft (unaniem) besloten:
- De reactie van de ingebrachte inspraak vast te stellen overeenkomstig de bij dit

besluit behorende Nota van lnspraak;
Met inachtneming van de Nota van lnspraak de geamendeerde
Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster als structuurvisie
conform artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Na de sluiting van dit agendapunt (23.27 uur) is mevrouw De Wit weer in de raadzaal en
daarmee in de vergadering gekomen.

lngekomen stukken.
De raad heeft tot het volgende besloten

V oor ken n isgev i ng aa nge nomen :
- Nieuwsbrief 6 september 2021 VNG, LOGA 2106 - LOGA-circulaire Regeling Netto

FLO-spaartegoed, Lbr. 21 066.
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Brief 3 september 2021 gemeente Wormerland met bijlagen, focus op scenario's
bestu url ij ke toekomst.
Nieuwsbrief I septem b er 2021 VN HG, I mpressie VN HG-ledenvergaderi ng
3 september 2021.
Motie gemeente Vlieland 6 september 2Q21 reg.nr. 1555396, borstondezoek.
Nieuwsbrief 9 september 2021gemeente Beemster, Visie van Beemster nr.23.
Nieuwsbrief 10 september 2Q2l gemeente Beemster, Tijdelijk gebouw scholen en
kinderopvang Zuidoostbeemster nr. 24.
Brief 13 september 2021 reg.nr. 1555568 Provincie Noord-Holland, goedkeuring
begrotingswijziging 2021 .

Memo 14 september 2021wethouder Butter met bijlage, woningmonitor Beemster
en Purmerend2021.
Brief 15 september 2Q21 met bijlage van de wethouders Van Meekeren en Dings
namens de colleges, bestuursrapportage 1 e kwartaal 2021 specialistische
jeugdhulp.

Nieuwsbrief gemeente Beemster, Tijdelijk gebouw scholen en kinderopvang
Zuidoostbeemster, nr. 25.
Brief 2l september 2021 MRA, Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht -

editie 52.
Brief 2 september 2021 reg.nr. 1556022 burger met betrekking tot de bouw hotel in

Het Beusebos, status werelderfgoed.
Brief 21 septem ber 2021 Dellacom missaris, Nationaal Delta-programma 2022.
Tekst inspreekster 4, spreekrecht burgers vergadering raadscommissie 21

september 2021.
Memo 21 september 2021 reg.nr. 1554792 wethouder Zeeman, wildbeheer in
relatie tot nota dierenwelzijn Purmerend.
Brief 2l september 2021 reg.nr. '1555843 met bijlagen college, ontwerp Programma
van Eisen concessie Za\Na2024.
Nieuwsbrief 23 september 2021VNG.
Tekst inspreker 5, spreekrecht burgers vergadering raadscommissie 21 september
2021.
Tekst inspreker 6, spreekrecht burgers vergadering raadscommissie 21 september
2021.
Brief 2l september 2021 reg.nr. 1555509 met bijlage college, Sociaal Woonakkoord
Purmerend 2030.
Brief 2l september 2021 reg.nr. 1555368 college met bijlage, APV verkiezings- en
referendapropaganda.
Motie 30 september 2021 gemeente Woensdrecht, Borstondezoek.
Nieuwsbrief 24 september 2021VNG, Lbr.21067 coronacrisis nr. 35.

Geagendeerd (geweest) in de commissievergadering van 12 oktober 2021 voor
bespreking:
- Brief 21 september 2021reg.nr. 1555223 college, collegeverslag bij verslagen

welstandscommissie 2019 en 2020.
ln behandeling:
- Zienswijze 7 september 2021 op ontwerpbestemmingsplan etc Zuidenrueg 20 -

Zuiddijk tussen 6 en 7.

- Brief 15 september 2Q21 reg.nr. 155577 Hiskemuller en Rienstra Bouwbegeleiding
inzake bestemmingsplan Buitengebied2012 - Partiële heziening 2021.
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8.

9

7 Mededelingen.
Wethouder Dinqs heeft medegedeeld dat ROM MRA/NHN nu ROM lnWest heet

Actuele politieke vragen aan het college.
Hiervoor zijn geen aanmeldingen.

Vers lag legg i n g en verantwoordi n g vertegenwoord igers van de gemeente
Beemster in besturen van verbonden partijen.
De heer De Waal heeft medegedeeld dat Beemster niet zalzijn vertegenwoordigd in de
regioraadsvergadering VRA van 26 oktober (ivm met de extra raadsvergadering) en hij

zijn inbreng zal bespreken met de regioraadsleden van de gemeente Purmerend.

Motie van afkeuring, voorleggen van concrete oplossingen aan de gemeenteraad
voor het gezondheidscentrum in Middenbeemster.
De heer De Lanqe heeft de motie voorgelezen en toegelicht.
De motie is aan het verslag gehecht en wordt geacht hie¡van deel uit te maken.
De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Groot, mevrouw Van Boven, de heer
Vinke, de heer De Wildt, burgemeester Heerschop en wethouder Butter.
Burgemeester Heerschop en wethouder Butter hebben ingebracht dat de besloten
bijeenkomst alleen ging over het IKC De Keyser. De informatie die daarin is gedeeld

blijft vertrouwelijk. Het college betreurt het dat niet aan de venryachtingen van deze
bijeenkomst is voldaan. Zoals toegezegd komt het college in het najaar bij de raad terug
op het gezondheidscentrum. Uit het debat blijkt dat de fracties D66, WD,
PvdA/GroenLinks en CDA de motie niet steunen.
Besluitvormino:

10.

11.

De raad heeft de motie verworpen. Voor is de fractie van BPP. Tegen zijn de fracties
van WD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA. Dit is 6 voor en 7 tegen.

Sluiting vergadering.
De voozitter heeft aangegeven dat dit de laatste raadsvergadering is van de heer De

Wildt. Zij heeft de heer De Wildt bedankt voor zijn inzet als tijdelijk vervanger van de
heer Commandeur en, voorafgaand hieraan, in de ruim 4 jaar als commissielid.
De heer De Wildt k'rjkt met plezier terug op deze periode en heeft aangegeven politiek

actief te zullen blijven.
De voorzitter heeft de vergadering om 23.51 uur gesloten.

Aldus esteld in de openbare vergadering
van raad d.d. 26 202

itter, g

H.C. Heerschop an
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AMENDEMENT

Raadsvergadering van: 12 oklober 2021
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Behorende bij agendapunt: 5b

Onderwerp Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en
Westbeemster, rn Noordbeemster

Gelezen het voorstel van het college d.d. 31 augustus 2021,

Gelet op artikel 147bvan de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

Overwegende, dat
- Een structuurvisie gericht is op een tijdperk van enkele decennia en een dorpsvisie

gericht is op het continueren van de vitaliteit van de gemeenschap en haar
voozieningen;

- Een dorp daartoe de dynamiek kan opvangen van jongeren, werkenden en
ouderen;

- Dit betekent dat er op kleine schaal ontwikkeling is, denk aan woningbouw en
inspanning vereist is om o.a. bestaande maatschappelijke voozieningen te
behouden of opnieuw te realiseren;

- ln relatief kleine kernen in het landelijk gebied de centrale voorzieningen ook op
een grote groep gericht is die op meerdere kilometers afstand wonen (straal 10

kr);
- Ontmoeten van elkaar daardoor met maatschappelijke voorzieningen kan worden

bereikt zoals via sport, beweging, bezoek van een café, eetgelegenheid of
gemeenschapshuis;

- De functie maatschappelijk echter een grote factor is voor blijvende contacten
onderling in een gemeenschap en daardoor haar vitaliteit in hoge mate bepaalt;

- De openheid van het landschap niet gediend is met het verder uitbreiden van het
dorp in het lint in oostelijke richting;

- Dit ook met het oog op het karakter van de weg N509 welke naar het zich laat
aanzien steeds meer doorgaand verkeer geeft door deze kern;

- Een compact dorp wel kan worden bereikt door een uitbreiding , met enkele
wooneenheden, in het lint in westelijke richting tot maximaal 50 meter.

Stellen wij de gemeenteraad voor de voorliggende concept Dorpsontwikkelingsvisie
van Noord- en Westbeemster als volgt te wijzigen.

1. Geen uitbreiding van het lint in oostelijke richting in Noordbeemster met
woningbouw aan de noordzijde van de Oosthuizerweg. Dit in het belang van het
behoud van de openheid van het landschap.



2. Een uitbreiding van het (kruis)dorp Noordbeemster met enkele wooneenheden

' mogelijk te maken in Weistelijke richting tot maximaal 50 m langs de "stille"
Oosthuizerweg eventueel met verlegging van de komgrens.

3. Te bepalen dat de maatschappelijke functie van de locatie De Bonte Klaver niet
vervalt bij eventuele woningbouwontwikkeling op deze plek en dus naast deze
mogelijke nieuwe functie blijft bestaan. Dit in het belang van de realisatie van een
ontmoetingsplek (buurthuis / dorpshuis) op deze locatie.

Fracties

BPP
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AMENDEMENT

Raadsvergadering van: 12 oktober 2021

Behorende bij agendapunt: 5b

Ondenruerp: Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en
Westbeemster, compact dorp Westbeemster

Gelezen het voorstelvan het college d.d. 31 augustus 2021,

Gelet op artikel 147bvan de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

Ovenrvegende, dat
- Een structuurvisie gericht is op een tijdperk van enkele decennia en een dorpsvisie

gericht is op het continueren van de vitaliteit van de gemeenschap en haar
voorzieningen;

- Een dorp daartoe de dynamiek kan opvangen van jongeren, werkenden en
ouderen;

- Dit betekent dat er op kleine schaal ontwikkeling mogelijk is, denk aan woningbouw
en inspanning vereist is om bestaande voorzieningen te behouden of opnieuw te
revitaliseren, denk aan speel-en sportgelegenheid, ontmoetingsruimte en lokale
winkels;

- ln relatief kleine kernen het landelijk gebied de centrale voozieningen ook op een
grote groep gericht is die op meerdere kilometers afstand wonen (straalvan 10

kr);
- Ontmoeten van elkaar daardoor met maatschappelijke voozieningen kan worden

bereikt zoals via sport, beweging, bezoek van een café, eetgelegenheid of
gemeenschapshuis;

- De basisschool de grootste factor is voor blijvende contacten onderling in een
gemeenschap en daardoor haar vitaliteit in hoge mate bepaalt;

- De openheid van het landschap niet gediend is met het uitbreiden van het dorp in
het lint in de noordelijke richting en actieve agrarische bedrijven ongehinderd
kunnen blijven functioneren;

- Er rond het kerkplein een complexe redelijke urgente opgave ligt waarin o.a.
bestaande en monumentale gebouwen, gronden in een exploitatieplan een rol
kunnen spelen;

- Op termijn een ontwikkeling richting het zuiden binnen het lint tot aan de kruising
J isperweg-Hobrederweg (Westenburg) met het vrij komen va n (agrarische)
bedrijfspanden mogelijk is en extra woningen en of appartementen in deze
voormalige agrarische gebouwen kunnen opleveren;



Dit soort complexe ontwikkeling coördinatie of een regierol vergt gezien de
complexiteit en diverse belangen.

Stellen wij de gemeenteraad voor de voorliggende concept Dorpsontwikkelingsvisie
van Noord- en Westbeemster als volgt te wijzigen:

1. Geen verdichting van het lint met woningbouw in noordelijke richting, langs de
Jisperweg. Dit in het belang van het behoud van de openheid van het landschap.

2. ln zuidelijke richting langs de Jispenrueg, tot aan de kruising Jispenrveg-
Hobrederweg, te zoeken naar mogelijkheden om Westenburg meer te verbinden
met de kern Westbeemster.

3. ln de visie op te nemen dat:
a. voor het compacte dorp Westbeemster de ontwikkelkansen met name rond het

kerkplein liggen,
b. de vitaliteit van het dorp en continuïteit van de school met een kleine groei van

het dorp gebaat is.

4=- Ðecomptexiffi¡¿'a#e-prebþ de

oplossi
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Raadsvergadering van: 12 oktober 2021

Behorende bij agendapunt: 5b

Onderwerp: Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en
Westbeemster, oeververbindino over de Beemsterrinqvaart
ter hooqte van de Hobrederweq

Gelezen het voorstelvan het college d.d. 31 augustus 2021,

Gelet op artikel 147bvan de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

Ovenruegende, dat
- De recreatieve bereikbaarheid voor wandelaars en fietsverkeer van grote waarde is

om Westbeemster te laten opnemen in toeristische en recreatieve routes.
- Wandelen en fietsen langs de Beemsterdijk niet ongevaarlijk is en ook op

momenten bij het passeren van motorvoertuigen met veel stof en lawaai gepaard
gaat.

- Een route vanuit de omliggende dorpen Schermerhorn en De Rijp dan ook gediend
is met een voetgangers- fietsers oeververbinding over de Beemsterringvaart om zo
ook Westbeemster als halte punt te kunnen aandoen.

- ln coronatijd nu extra duidelijk is geworden dat deelnemen aan korte wandelroutes
extra bijdragen aan bewegingsactiviteiten, wat de gezondheid ten goede komt.

- lnvestering in dit soort mogelijkheden zich laten terugverdienen op vele w'tjzen.

- Tot heden dit initiatief niet is gewaardeerd in een uitvoeringsopdracht van de
gemeenteraad, dit tot spijt van vele recreanten, wandelaars en horecaondernemers
in Beemster.

Stellen w¡ de gemeenteraad van Beemster voor:

Aan de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster toe te voegen
dat ondezoek zal worden gedaan naar het realiseren van een voetgangers- annex
fiets oeververbinding over de Beemsterringvaart gesitueerd in het verlengde van de
Hobrederweg (westzijde), waarmee korte routes mogelijk worden over rustige paden
naar De Rijp en Schermerhorn. Bij dit ondezoek ook mee te wegen de waarde en
risico's om vanaf het Oostdijkje het naastgelegen N2000 gebied Eilandspolder te
kunnen beleven.
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Raadsvergadering van: 12 oklober 2021

Behorende bij agendapunt: 5b

Ondenrverp Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en

Westbeemster, zoekqebied voor woninqbouw in

Westbeemster

Gelezen het voorstel van het college d.d. 31 augustus 2021,

Gelet op artikel 147bvan de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

Overwegende, dat
- onderzoek naar doelgroepen voor woningbouw-

rþ4Þ-êf,ruimtevoorkleinschaligbouweYbetaalbare
woningen moet zijn,

- deze ruimte gevonden zou moeten worden in de dorpskern,
- daarbij rekening moet worden gehouden met andere functies in het dorp.

Stellen wij de gemeenteraad voor de voorliggende concept Dorpsontwikkelingsvisie
van Noord- en Westbeemster als volgt te wijzigen:

Het in de dorpsontwikkelingsvisie voor Westbeemster aangegeven zoekgebied voor
woningbouw te men met voldoende rg

woningbouwproje tn de
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Raadsvergadering van: 12 oklober 2021

Behorende bij agendapunt: 5b

Ondenruerp Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en
Westbeemster, enerqietransitie in kleine kernen

Gelezen het voorstel van het college d.d. 31 augustus 2021,

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

Ovenruegende dat:
- Een visie voorafgaat aan het bestemmen van een gebied;
- De dorpsvisies in die zin een verdieping zijn voor de structuurvisie van Beemster;
- Het aansluiten op de stadsven¡rarming SVP voor Noord- en Westbeemster als

uitgesloten kan worden beschouwd;
- De warmte-en energietransitie de komende 5 jaar en mogelijk langer gehinderd

wordt met een stop qua aansluiting op het e-net van Liander;
- Eigen opwekking en lokaal gebruik en of opslaan antwoorden zullen moeten zijn

om deze beperkingen van het e-net te compenseren;
- Zonne-energie opwekking slechts een gedeelte van het jaar beschikbaar is en niet

gelijk verloopt met het gebruik ervan;
- Lokale energiebronnen in het buitengebied in en rond de kleine kernen wel een

antwoord kunnen betekenen in de transitie van Warmte en Elektriciteit;
- (Ondiepe) Bodemwarmte, Aquathermie, Wind en Brongas maar ook Mono-

vergisting van mest van nabijgelegen melkveebedrijven een redelijke dekking
geven over het jaar en hoegenaamd gelijktijdig zijn qua aanbod en gebruik, al dan
niet met een passende buffer.

Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor:

Aan de Dorpsontwikkelingsvisie van Noord- en Westbeemster toe te voegen dat deze
kleine kernen, ver afgelegen van warmtenetten en geconfronteerd met de kans dat het
elektriciteitsnet nog jaren niet over voldoende capaciteit beschikt, de ruimte krijgen om
via lokale opwekking, met beperkte belasting van het elektriciteitsnet, lokale bronnen
van warmte en elektriciteit in te zetten. Hierbij het gemeentebestuur zich actief bij
andere overheden in zal spannen om de vele hindernissen die in de bestaande
wetgeving besloten liggen, weg te nemen.
Deze bronnen omvatten tenminste Aquathermie, warmte uit de ondiepe bodem,
restwarmte uit mono-vergisting van lokale bedrijven, brongas en zonne-energie.

l¡*
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Raadsvergadering van: 12 oktober 2021

Behorende bij agendapunt:

Ondenrerp Onderzoek naar versterking toeristisch netwerk

De raad van de gemeente Beemster in de vergadering bijeen,

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

Overwegende, dat:
- De recreatieve bereikbaarheid voor wandelaars en fietsverkeer van grote waarde is om

Beemster te laten opnemen in toeristische en recreatieve routes.
- Het daarom wenselijk is om ondezoek te doen naar welke routes verbeterd of

gerealiseerd kunnen worden door de aanleg van voetgangers- annex fietsbruggen,
paden en bijpassende voorzieningen, om het toeristisch netwerk van Beemster te
versterken of te continueren.

- Een voorbeeld van een dergelijke voorziening een voetgangers- annex fietsbrug over de
Beemsterringvaart is ter hoogte van Westbeemster in het belang van de toeristische
route van en naar De Rijp.

- Voor de investering hiervan budget beschikbaar moet komen vanuit de begroting en
anders op basis van een gevraagd aanvullend krediet.

- De investering in dit soort mogelijkheden zich laten terugverdienen op vele wijzen.

Vezoekt het colleqe:

Ondezoek te doen naar welke routes verbeterd of gerealiseerd kunnen worden door de
aanleg van voetgangers- annex fietsverbindingen, paden en bijpassende voozieningen, om
het toeristisch netwerk van Beemster te versterken of te continueren.
Specifiek naar de mogelijkheid van een fiets-/voetverbinding in combinatie met het viaduct
N244.

En gaat over tot de orde van de dag
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Raadsvergadering van: 12 oktober 2Q21

Behorende bij agendapunt: (o

Ondenruerp: Voorleggen van concrete oplossingen aan de gemeenteraad
voor het gezondheidscentrum in Middenbeemster

De raad van de gemeente Beemster in openbare vergadering bijeen op 12 oktober 2021

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

Ovenrvegende, dat,
- Het raadsbreed aangenomen amendementl van 19 mei 2021het college opdraagt om onder

2a: "Het college opdracht te geven met de direct belanghebbenden van het gebied van het
gezondheidscentrum zoals benoemd in de dorpsvisie in overleg te treden en hiervoor bij de
1e voorgestelde voortgangsrapportage aan de raad van Beemster in september 2021 mel
concrete oplossingen te komen".

- De besloten bijeenkomst op 27 september 2021 een tombola van nieuwe aspecten met zich
bracht maar niets bracht over bovengenoemd punt 2a.

- Het eerder genomen raadsbesluit inzake de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster
en voorgenomen locatie lntegraal Kind Centrum (lKC) in de Keyser/ 4e kwadrant van
Middenbeemster opnieuw geweld is aangedaan door een andere locatie voor te leggen.

- Aanwezige raadsleden in de besloten bijeenkomstvan2T september hun afkeuring hebben
uitgesproken over deze gang van zaken.

- Het onderdeel gezondheidscentrum, welke deel uitmaakt van de opdracht aan het college
om inzichtelijk te maken wat de ontwikkelkansen zijn inzake, niet is toegelicht tijdens
voornoemde bijeenkomst.

Spreekt zijn afkeuring uit over het feit dat het college de gemeenteraad in de besloten
bijeenkomslvan 27 september 2021 niel heeft gerapporteerd over concrete oplossingen voor
het gezondheidscentrum, mede waardoor niet is voldaan aan punt 2avan de raadsopdracht van
19 mei 2021.

En gaat over tot de orde van de dag
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Raadsvergadering van: 19 en 25 mei2021

Behorendebijagendapunt: 5a
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Onderwerp Plan van Aanpak voor de uitwerking van de Dorpsontwikkelingsvisie
van Middenbeemster, qezondheidscentrum en oemeentehuislocatie

Gelezen het voorstel van het college d.d. 4 mei 2O21,

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

Overwegende, dat
r Het colfegevoorstel ernaar streeft om de verdere inrichting van Middenbeemster vanuit een

eenduidig gebiedsperspectief te blijven benaderen om de kwaliteit en de integrale
afstemming van de verschillende projecten en functies binnen de dorpen te waarborgen.

. Deze integrale samenhang tussen de projecten en functies de meerwaarde vormt van het
proces dat bij het opstellen van de visies is doorlopen.

o Zoals de raad op eerdere momenten al had aangegeven en het college nu ook in haar
voorstelaangeeft de eerstelijnszorg/gezondheidscentrum en de gemeentehuislocatie

kansrijke ontwikkelingen zijn die prioriteit behoeven.

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijzigingen vast te stellen

Beslispunt 2 van het ontwerp raadsbesluit luidende:
"Het college opdracht te geven de activiteiten benoemd onder het kopje 'tussentijdse

kansen/ontwikkelingen' ten uitvoer te brengen en daarover - zoals voorgesteld - periodiek te
rapporteren"

te wijzigen in:
"2a. Het college opdracht te geven met de direct belanghebbenden van het gebied van het

gezondheídscentrum zoals benoemd in de dorpsvisie in overleg te treden en hiervoor
bij de eerste voorgestelde voortgangsreportage aan de raad van Beemster in

september 2021mel concrete oplossingeñ te komen.
2b. Met de belanghebbenden en overige betrokkenen van het gebied van de

gemeentehuislocatie in overleg te treden en hiervoor zo snel mogelijk of uiterlijk bij de
tweede voorgestelde voortgangsreportage aan de raad van Beemster in het vierde
kwartaa I 2021 mel concrete oplossi nge n te komen. "
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