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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied, gehouden op dinsdag 2
februari 2010 om 19.30 uur, in de raadzaal te Middenbeemster.

Aanwezig:
de heer J.R.L.P. Dings (voorzitter)
de heer C.J. Jonges, griffier
de heer J.H. Köhne (VVD)
de heer W. Zeekant (VVD)
de heer G.H.L. Heikens (PvdA)
de heer P.C. de Waal (PvdA)
de heer N.C.M. de Lange (BPP)
de heer J.Th. Droog (BPP)
de heer A.N. Commandeur (CDA)
de heer N.J.J.J. Buis (CDA)

Mede aanwezig:
de heer G.H. Hefting (wethouder)
de heer T. Bult (plaatsvervangend sectorhoofd Grondgebied)
mevr. E. Kroese-Vrolijks (gemeentesecretaris)
de heer H.A. Roenhorst (projectleider Des Beemsters)
de heer E. Brouwer (vertegenwoordiger van stedenbouwkundig bureau Croone)
de heer T. Dronkert (vertegenwoordiger stedenbouwkundig bureau Croone)

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden, de vertegenwoordigers van het college, 
de ambtelijke ondersteuning, de aanwezigen op de publieke tribune en de kijkers naar de 
live uitzending via de website van harte welkom.

2. Vaststelling van de agenda.
De commissie stelt deze ongewijzigd vast.

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.
De volgende insprekers hebben zich aangemeld:
- Mevr. R. Ernsting (voor agendapunt 4).
- De heer J. Uitentuis (voor agendapunt 4).

4. Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010.
De voorzitter staat toe, dat bij dit agendapunt meer dan één lid per fractie het woord voert.
Mevr. Ernsting spreekt in namens de Stichting Bewonersnetwerk Beemster. Zij vindt het
voorontwerpbestemmingsplan een goede zaak. Vervolgens noemt zij bij verschillende 
onderdelen kritiekpunten.
De heer Uitentuis spreekt in namens LTO Beemster. Hij verzet zich tegen de bestemming 
“agrarisch met waarden”, omdat dit volgens hem op termijn onaanvaardbare risico’s voor de 
agrarische sector met zich meebrengt. Hij noemt in dit verband de plannen bij de provincie 
om de inundatie in Beemster zichtbaar te maken. Hij roept de raad op om zijn rug recht te 
houden.
De heer Dronkert geeft namens stedenbouwkundig bureau Croone een toelichting op het 
voorontwerpbestemmingsplan. Hij merkt desgevraagd op dat het plan nu nog niet volledig is.
Dat moet wel het geval zijn als het ontwerpbestemmingsplan formeel ter inzage wordt 
gelegd.
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Hierna geeft de voorzitter het woord aan de commissieleden. 
De leden Köhne, de Waal, de Lange, Commandeur en Buis geven namens hun fracties hun 
reactie op voorontwerpbestemmingsplan en stellen vragen. De heer De Lange laat tevens 
weten, dat zijn fractie binnenkort met notitie over de invulling van agrarische bouwvakken 
komt. Hij verzoekt om een kopie van de brief van de provincie naar aanleiding van de reactie 
van Beemster op de structuurvisie.
Na een schorsing van 25 minuten geeft de voorzitter het woord aan wethouder Hefting.
Wethouder Hefting gaat in op de reacties van de leden. Hij zegt de heer De Lange een kopie 
van genoemde brief toe.  Over de opmerkingen over “agrarisch met waarden” merkt hij op, 
dat de gemeente moet voldoen aan de eisen, die het rijk en de provincie op het gebied van 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden stellen.
De vragen van technische aard worden meegenomen in het ontwerp. Hij verzoekt de leden 
aan te geven wat van politiek belang is om in het ontwerp op te nemen.
De leden de Lange en Buis geven aan, dat de 40 ha-norm voor vestiging van nieuwe 
agrarische bedrijven uit beeld is. 
Op verzoek van de heer de Waal schorst de voorzitter voor 10 minuten de vergadering.
De heer Zeekant neemt over de kwestie rond “agrarisch met waarden” contact op met een 
VVD-gedeputeerde. Hij wacht de beantwoording van de vragen door het college af.
De heer de Waal verzoekt te voorkomen dat we over dit aspect in botsing komen met hogere 
overheden. Zijn advies is om de tijd te nemen om de feiten boven tafel te krijgen.
De heer Droog vindt dat het stuk nog niet rijp is voor tervisielegging. Dit vooral vanwege het 
aspect “agrarisch met waarden”.
Wethouder Hefting is van mening, dat de raad het beleid ten aanzien van vestiging van 
nieuwe agrarische bedrijven nog niet gewijzigd heeft. De heer Buis meent, dat er sprake 
moet zijn van een volwaardig agrarisch bedrijf. Tot de heer Commandeur zegt hij dat de 
structuurvisie vormvrij is en dat hij wat dit betreft geen belemmeringen ziet.
Hij zou heel graag het ontwerpbestemmingsplan tijdens deze collegeperiode willen 
aanbieden.
De voorzitter geeft de andere leden met partijgenoten in het college van gedeputeerde 
staten van Noord-Holland in overweging om het voorbeeld van de heer Zeekant te volgen.
Besloten wordt om het voorontwerpbestemmingsplan in de 2e helft van deze maand 
opnieuw in deze commissie te bespreken.

5. Rondvraag.
De heer de Lange vraagt aandacht voor de verkeerssituatie op de Purmerenderweg vanaf de 
Rijperweg in noordelijke richting. Hij verzoekt bebording te plaatsen en fietssuggestiestroken 
aan te leggen op een wijze zoals ook op de Jisperweg in gedaan.
Wethouder Klaver, aanwezig op de publieke tribune, zegt dit deze week met 
vertegenwoordigers van het hoogheemraadschap te zullen bespreken.

6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur onder dankzegging voor ieders bijdrage en 
aandacht. Er volgt binnenkort nog een vergadering van deze commissie. 


