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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op dinsdag 7 
september 2010, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer N.C.M. de Lange (voorzitter) BPP
De heer C.J. Jonges (griffier)
De heer M. Bakker BPP
Mevr. B.A.C. Jonk-de Lange BPP
Mevr. R.H. Uitentuis BPP
De heer L.J.M. Schagen BPP
De heer A.N. Commandeur CDA
De heer N.J.J.J. Buis CDA
Mevrouw A.M.J. Segers D66
De heer G.J.M. Groot D66
De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66
De heer J.W.T. Smit D66
Mevrouw C. van den Berg PvdA 
De heer P.C. de Waal PvdA
De heer W. Zeekant VVD
Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD
De heer W.J. van Twisk VVD

Op uitnodiging aanwezig :
De heer J.R.P.L. Dings (wethouder)
De heer G.H. Hefting (wethouder)

Tevens aanwezig:
Mevr. E. Kroese-Vrolijks (gemeentesecretaris)

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.
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.
De heer J. Uitentuis heeft zich namens LTO Beemster aangemeld om bij agendapunt  18 
(discussienota Beemster Polder Partij) in te spreken. Voorts hebben enkele aanwezigen op de 
publieke tribune laten weten beschikbaar te zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

4. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van 1 en 16 juni 2010.
Deze besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken.
Over het ingekomen stuk  nr. 1 (ingebruikneming handbalveld door de jeugd) heeft mevr. 
Helder-Pauw nog een tweetal vragen. Zij wil weten of er al een vrijwilliger is gevonden voor 
werkzaamheden op het handbalveld en op welke wijze publiciteit is gegeven over de nieuwe 
gebruiksfunctie van het handbalveld. Wethouder Dings zegt een schriftelijk antwoord toe.
Mevr. Uitentuis verzoekt bij ingekomen stuk nr. 5 (verhoging afvalstoffenheffing in 2011) om de 
commissie in 2011 in het bezit te stellen van een gedegen overzicht van inkomsten en uitgaven 
op het gebied van de afvalstoffeninzameling. Dit ten behoeve van de vaststelling van de 
afvalstoffenheffing 2012. De voorzitter zegt dat dit punt op de actielijst wordt gezet. 
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Op een vraag van de heer Commandeur over ingekomen stuk nr. 7 (bouwactiviteiten op 
volkstuinencomplex Noorderpad ten oosten van de A7) zegt wethouder Hefting de commissie 
een schriftelijk overzicht toe van de illegale bouwactiviteiten op dat terrein en de door het 
college genomen maatregelen.
De overige vragen over de ingekomen stukken worden ter vergadering afgedaan.

6. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).
De heer Groot doet mededelingen over een workshop van RaadslidNu. De fractievoorzitter van 
D66 komt hierop terug in het raadspresidium.

7. Vragen aan de portefeuillehouder J.R.P.L. Dings
Mevr. Segers gaat in op een artikel in het NHD over nieuwe en betere financiering van agrariërs 
in nationale landschappen.
Wethouder Dings zegt, dat het stuk nog bestudeerd moet worden om te bekijken wat dit voor 
agrariërs in Beemster kan betekenen. Dit onderwerp zou een keer voor deze commissie 
geagendeerd kunnen worden.

8. Presentatie van mevr. N. Saba, jongerenwerker bij BeeJee.
Bij de behandeling van dit agenda punt is naast mevr. Saba tevens de heer H. Schothorst, 
beleidsmedewerker bij de Stichting Welsaen aanwezig.
Mevr. Saba vertelt iets over haarzelf en haar werkzaamheden als jongerenwerker in Beemster.
Zij en de heer Schothorst beantwoorden vragen van de commissieleden. 
Op vragen aan de portefeuillehouder zegt wethouder Dings toe dat meer transparantie betracht 
zal worden in de wijze van subsidieverlening ten behoeve van het jongerenwerk. Hij noemt het 
beter zichtbaar maken van de prioritering van de activiteiten en de subsidiering van de 
verschillende onderdelen. Ook is gevraagd om duidelijkheid over de huur van accommodaties 
(o.a. in De Boomgaard).

9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Wet Inburgering.
Op een vraag van de heer Commandeur zegt wethouder Dings een specificatie toe van de 
kostentoerekening bij de uitvoering van de inburgeringstaak in Beemster.  
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.

10. Voorstel om een oordeel te geven over de jaarrekening 2009 en de programmabegroting 
2011 van de GGD Zaanstreek-Waterland.
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.

11. Vragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.
De leden De Waal, Zeekant, Commandeur, Buis, Segers en Schagen stellen vragen aan 
wethouder Hefting.
Op vragen van de leden Buis en Segers zegt wethouder Hefting toe te zullen uitzoeken hoe het 
zit met de wijziging van winkelbestemming in woonbestemming van een gedeelte aan de 
zuidzijde van Middelwijck en dit vooral in relatie met de aanblik van de zuidgevel.
Hij zegt mevr. Segers toe spoedig met informatie te komen over de inventarisatie van 
caravanstallingen. Ook zegt hij toe om na te gaan of er verslagen van de overleggen over 
Zuidoostbeemster I met de rijksdienst en de provinciale adviesdienst beschikbaar zijn.
Op de vraag van de heer Schagen over hoe om te gaan met de voor Zuidoostbeemster II 
gemaakte kosten laat hij weten, dat het college daar nog op studeert.

12. Behandelen concept startnotitie welstandsbeleid.
Bij de behandeling van dit agendapunt zijn tevens aanwezig: mevr. M. van Diest en mevr. I. 
Langenhoff van WZNH.
De leden Commandeur, Segers, Uitentuis, van Twisk en De Waal geven namens hun fracties 
een reactie op de startnotitie en stellen vragen.
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De dames Langenhoff en Van Diest alsmede wethouder Hefting beantwoorden de vragen.
De commissie kan zich vinden in de suggestie van wethouder Hefting om t.z.t. een 
sollicitatieprocedure te starten voor een door de raad te benoemen (burger)kandidaat voor de 
welstandscommissie.
De vanavond gemaakte opmerkingen zullen deels worden meegenomen in de 
ontwerpwelstandsnota, die t.z.t. in de raadscommissie resp. raad aan de orde komt.  

13. Voorstel tot het opstarten van een projectbesluitprocedure voor een bouwvakvergroting c.q. 
het realiseren van een ligboxenstal op het perceel Hobrederweg 36.
Bij de behandeling van dit agendapunt is de heer M.W. Velzeboer aanwezig.
De leden Smit, Schagen, Zeekant, De Waal en Buis geven namens hun fracties een reactie op 
het voorstel en stellen vragen aan de heer Velzeboer en wethouder Klaver.
Wethouder Hefting zegt de heer Smit een antwoord toe op zijn vraag of Crisis- en herstelwet op 
dit bouwplan van toepassing is. Hij is het eens met diens suggestie om wat betreft de 
normstelling voor bebouwingsoppervlakte (2 ha) t.z.t. in het ontwerpbestemmingsplan op te 
nemen, dat gewijzigde omstandigheden bijstelling van deze norm mogelijk is. 
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.

14. Voorstel tot het opstarten van een projectbesluitprocedure voor het realiseren van een 
ligboxenstal op het op het perceel Hobrederweg 41.
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.

15. Voorstel tot het opstarten van een bestemmingsplanprocedure voor het uitbreiden van een 
bedrijfspand (realiseren bedrijfsverzamelgebouw) op het perceel Insulindeweg 27 te 
Middenbeemster.
Bij de behandeling van dit agendapunt is tevens de heer J. Klein aanwezig.
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.

16. Voorstel tot het starten van een projectbesluitprocedure voor het realiseren van een 
stolpboerderij, potstal en schapenschuur op het perceel Jisperweg 132.
De meerderheid van de commissie kan zich met het voorstel verenigen.
De fractie van D66 wil eerst de bouwtekening bekijken en maakt zijn standpunt kenbaar in de 
raadsvergadering. 

17. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan fort Nekkerweg 2010.
Bij de behandeling van dit agendapunt is de heer F. Bart aanwezig.
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.

18.  Behandeling discussiestuk van de Beemster Polder Partij over gebruik agrarische 
bouwvlakken.
I.v.m. het late tijdstip wordt de behandeling van dit agendapunt naar 15 september 2010 
verschoven.

19. Voorstel om de Welstandsverslagen 2009 (Welstandsverslag van burgemeester en 
wethouders en het Jaarverslag van de Welstandscommissie Beemster van de Stichting 
Welstandszorg Noord-Holland) voor kennisgeving aan te nemen.
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.

20. Bepalen welke agendapunten tevens voor de komende raadsvergadering geagendeerd 
moeten worden en aangeven onder welke categorie (A, B of C) de punten opgenomen kunnen 
worden.
De commissie adviseert de punten 9. 10, 13, 14, 15, 17 en 18 als A-punten en punt 16 als B-
punt te agenderen.
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21. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 uur.


