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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op donderdag 4
november 2010, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman (voorzitter)
De heer C.J. Jonges (griffier)
Mevr. R.H. Uitentuis BPP
De heer M. Bakker BPP
De heer N.C.M. de Lange BPP
De heer L.J.M. Schagen BPP
De heer A.N. Commandeur CDA
De heer N.J.J.J. Buis CDA
Mevr. A.M.J. Segers D66 (bij agendapunt 5 aanwezig op de publieke 
tribune)
De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (alleen bij agendapunt 5)
De heer G.J.M. Groot D66 (bij agendapunt 5 aanwezig op de publieke 
tribune)
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
Mevr. E.J. Helder-Pauw VVD

Op uitnodiging aanwezig :
De heer G.H. Hefting (wethouder)

Tevens aanwezig:
Mevr. E. Kroese-Vrolijks (gemeentesecretaris)
De heer W.J. Schotten, projectleider woningbouw

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.
Hij deelt mee, dat hij op verzoek van de vaste voorzitters van deze commissie de vergadering 
vanavond voorzit. 

2. Vaststelling van de agenda.
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

4. Voorstel tot het nemen van een projectbesluit ten behoeve van uitbreiding van het clubhuis 
van de voetbalvereniging ZOB op het perceel Purmerenderweg 55 te Zuidoostbeemster.
Wethouder Hefting beantwoordt vragen van de leden De Lange, Groot, Buis, De Waal en Helder-
Pauw.
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.

5. Behandelen 1e partiële herziening van het bestemmingsplan Zuidoostbeemster I.
De leden Groot en Segers laten weten, dat zij ter vermijding van de schijn van 
belangenverstrengeling bij de behandeling van dit agendapunt op de publieke tribune zullen 
plaatsnemen. De heer Heijmans neemt plaats aan de vergadertafel.
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De voorzitter zegt blij te zijn met deze integere handelwijze.
De heer Smit vindt de zienswijze van het college, zoals opgenomen in de “Nota van 
beantwoording zienswijzen partiële herziening ZOB I” op enkele punten onjuist.
Tevens is hij tegen enkele onderdelen van het bestemmingsplan (o.a. bebouwing achter 
lintbebouwing).
De leden De Lange, Zeekant, De Waal en Buis geven achtereenvolgens de reacties van hun 
fracties op het voorstel.
De voorzitter schorst de vergadering. Na heropening beantwoordt wethouder Hefting de 
gestelde vragen. Hij geeft aan in de Nota van beantwoording zienswijzen de volgende wijziging 
zal worden aangebracht:
Op blz. 3 bij 5.1. wordt de zinsnede ‘De zienswijze van Stelder e.a. heeft uitsluitend betrekking 
op ….’ gewijzigd in ‘De zienswijze van Stelder e.a. heeft onder meer betrekking op ….’.
Wethouder Hefting zegt de leden toe, dat zij vóór de komende raadsvergadering een overzicht 
van de stappen in de vervolgprocedure krijgen.
De meerderheid van de commissie kan zich met het voorstel van het college verenigen.
De fractie van D66 is het niet eens met onderdelen van het bestemmingsplan.

6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.


