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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op dinsdag 7 
december 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)
Mevr. B.A.C. Jonk-de Lange BPP
De heer M. Bakker BPP
Mevr. R.N. Uitentuis 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
De heer G.J.M. Groot 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
Mevr. E.J. Helder-Pauw VVD

Op uitnodiging aanwezig :
De heer H.N.G. Brinkman (burgemeester)
De heer J.R.P.L. Dings (wethouder)
De heer G.H. Hefting (wethouder)
De heer J.C. Klaver (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 C. Oudshoorn heeft zich gemeld voor agendapunt 8. De heer N. Hoedjes is ook 
beschikbaar om vragen over dit agendapunt te beantwoorden.
De heer E. Westerweel is beschikbaar om vragen te beantwoorden bij agendapunt 9.
De heer P.H. Havik, bestuurslid van de Stichting tot behoud van De Nachtegaal, is beschikbaar 
om vragen te beantwoorden bij agendapunt 10.

4. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van 2 en 4 november 2010.
Deze besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken 1 t/m 5 geven geen aanleiding tot opmerkingen. 
Bij ingekomen stuk nr. 6 (brief van het college over de accommodatieknelpunten) geven de 
wethouders Klaver en Dings een nadere toelichting op de voorgeschiedenis en de huidige stand 
van zaken. De leden Uitentuis, Segers, Commandeur en Van den Berg geven namens hun 
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fracties een reactie en de heer Zeekant doet dat deels namens zijn fractie en deels op 
persoonlijke titel.
Op de vraag van mevr. Segers of een deel van de huur voor 2009 nog niet in rekening is 
gebracht zegt de voorzitter schriftelijke beantwoording toe.
De heer Commandeur verzoekt de leden in het bezit te stellen van de toelichting, die de 
wethouders vanavond hebben gegeven.
Afgesproken wordt dat het college de leden regelmatig in het bezit stelt van updates van de 
vorderingen in het proces van aanpak en oplossen van de knelpunten en dat in ieder geval het 
eindrapport in de commissie wordt behandeld. Er wordt een termijn van 2 maanden genoemd.
Ingekomen stuk nr. 7 (brief college over de evaluatie van de aanpassing van de algemene 
regels inkoop en aanbesteding): de heer Groot laat weten hier nader op terug te komen bij de 
evaluatie van het aanbestedingsbeleid.
Ingekomen stuk nr. 8 (brief college over het onderzoek naar vervanging van de 
(vergader)stoelen in de raadzaal): de heer Groot wacht het voorstel van het college met 
financiële onderbouwing af. De heer Commandeur laat weten niets in het onderzoek te zien; hij 
vindt vervanging niet nodig.

6. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).
De heer Buis doet mededelingen over een bijeenkomst in Noordbeemster, waarbij de provincie 
de plannen voor verkeersmaatregelen op de Oosthuizerweg heeft toegelicht.
De heer Commandeur gaat in op de gehouden bijeenkomst in het gemeentehuis over Beemster 
400 jaar en het bezoek van het bedrijf van de familie Oudshoorn. De heer Groot doet 
mededelingen over het bezoek aan de Technische Dienst Beemster en Zeevang alsmede aan de 
regiopolitie Zaanstreek-Waterland. De heer De Waal beveelt de leden deelname aan een 
volgend bezoek aan de regiopolitie van harte aan.
Wethouder Hefting deelt mee, dat het college vanmorgen heeft besloten medewerking te 
verlenen aan het nieuwbouwplan van CONO. Er vindt z.s.m. behandeling in de raadscommissie 
plaats. De leden gaan akkoord met zijn suggestie om CONO het plan in een openbare 
raadscommissievergadering te laten presenteren.

7. Vragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.
De heer Buis vraagt hoe het staat met de dubbelbestemmingen in relatie tot de voorbereiding 
van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied.
Mevr. Segers heeft een vraag over de leegstand van het Heerenhuis te Middenbeemster en een 
passage in de woonkrant Nieuwbouw Zuidoostbeemster over het natuuronderzoek.
De heer Bakker heeft vragen over het onderzoek naar waardevolle bomen en het 
kapvergunningenregiem. Mevr. Uitentuis heeft een vraag naar aanleiding van de brief van het 
college over de ruimte voor ruimteregeling. De heer Zeekant vraagt naar aanleiding van de 
brand aan de Zuiderweg hoe het zit met asbestrisico’s elders in de gemeente en de daarmee 
samenhangende financiële risico’s.
Wethouder Hefting beantwoordt de gestelde vragen.

8. Principeverzoek verplaatsing melkveehouderijbedrijf van Jisperweg 68 te Westbeemster naar 
een locatie buiten het dorp.
De heer Oudshoorn spreekt in en licht de aanpassing van de situering op een nieuwe locatie 
aan de Hobrederweg toe.
De heer Groot vraagt de heer Oudshoorn hoe de omwonenden van deze locatie over de plannen 
denken. De heer Oudshoorn antwoordt dat de omwonenden er niet op zitten te wachten.
De leden Buis, De Waal, Zeekant, Uitentuis en Smit gaan namens hun fracties in op het 
principeverzoek. 
Wethouder Hefting licht het collegestandpunt toe. Dit houdt in: met het oog op de samenhang 
met andere zaken in Westbeemster het principeverzoek betrekken bij de structuurvisie en niet 
vooruitlopend daarop behandelen. Hij verwacht, dat de ontwerpstructuurvisie over een half jaar 
behandeld kan worden.
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De voorzitter stelt vast dat de meerderheid van de commissie (de leden van BPP, CDA en VVD) 
het principeverzoek vooruitlopend op de structuurvisie in procedure wil brengen. 
De leden van D66 en PvdA delen het standpunt van het college.

9. Voorstel tot het weigeren van een projectbesluit voor de aanleg van een paardenbak op 
perceel Volgerweg 27 te Middenbeemster.
De voorzitter geeft het woord aan mevr. Uitentuis. Mevr. Uitentuis licht een mogelijke 
planaanpassing (paardenbak situeren achter i.p.v. naast de boerderij) toe en zij stelt voor om de 
behandeling te verdagen tot de komende raadsvergadering.
De heer Westerweel, aanvrager, geeft de voorkeur aan de locatie volgens de aanvraag.
Wethouder Hefting licht de eigendomssituatie van de gronden achter perceel Volgerweg 27 toe.
De leden Buis, De Waal, Smit en Uitentuis laten namens hun fracties weten zich te kunnen 
verenigen met het voorstel van het college. Mevr. Helder-Pauw zegt dat haar fractie het oneens 
is met het voorstel van het college.

10. Aanvraag omgevingsvergunning plaatsen molen De Nachtegaal en oprichten molenschuur 
op gronden grenzend aan perceel Hobrederweg 4 (preadvies nr. 85) 
en
Principeverzoek oprichten vervangende schuur op perceel Hobrederweg 4 na verplaatsing 
molen De Nachtegaal (preadvies nr. 85a).
Bij de behandeling van dit agendapunt neemt de heer Havik plaats aan de vergadertafel.
De commissie kan zich unaniem verenigen met het voorstel over verplaatsen van de molen en 
het oprichten van een molenschuur.
De commissie is verdeeld over het voorstel over het oprichten van een vervangende schuur.
De heer Havik laat desgevraagd weten, dat dit element een voorwaarde voor de eigenaar is om 
medewerking te verlenen aan verplaatsing van de molen.
De leden Bakker, De Waal en Zeekant laten namens hun fracties weten zich met het voorstel te 
kunnen verenigen. 
De Buis zegt, dat zijn fractie veel moeite heeft met een vervangende schuur. 
De heer Smit zegt, dat zijn fractie akkoord gaat, mits zeker is dat de locatie geen bestemming 
‘handel en nijverheid’ krijgt. 

11. Vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings
Wethouder Dings beantwoordt een vraag van de heer Schagen over breedbeeldontwikkelingen
in Beemster. 

12. Opdrachtformulering inventarisatie activiteiten/voorzieningen voor de 12+ jeugd in 
Middenbeemster.
Wethouder Dings beantwoordt vragen van de leden Jonk-de Lange, Segers, Commandeur, Van 
den Berg en Helder-Pauw.
De commissie gaat vervolgens unaniem akkoord met het voorstel.

13. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.
De heer Schagen vraagt of de wethouder weet, dat de Jisperweg en de Wormerweg te lijden 
hebben van vrachtverkeer van het naar bedrijventerreinen in Middenbeemster.
De heer Commandeur gaat in op een recente brief van de wethouder over de structuurvisie van 
de provincie. De heer De Waal vraagt of er meer mobiele snelheidsmeters geplaatst kunnen 
worden. Mevr. Helder-Pauw maakt uit een brief van het college aan de Stichting Beemster 400 
jaar op, dat het college garantiebesluiten van de raad heeft gewijzigd. Zij wil daar uitleg over.
Wethouder Klaver neemt de opmerking van de heer Schagen mee. Hij beantwoordt de vragen 
van de heren Commandeur en De Waal. Op de vraag van mevr. Helder-Pauw zegt hij een 
reparatievoorstel aan de raad toe. Dit komt op korte termijn.
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In verband met het late tijdstip wordt op voorstel van de voorzitter besloten om de 
agendapunten 14 t/m 18 nu niet inhoudelijk te behandelen maar door te schuiven naar de 
raadsvergadering op 16 december a.s. 

14. Tussenrapportage 2010 en de 1e begrotingswijziging 2010.
Dit voorstel komt als B-punt op de agenda voor de raadsvergadering op 16 december 2010.

15. Voorstel tot het opnemen in de begroting 2011 van aanpassingen met betrekking tot het 
risicomanagement.
Dit voorstel komt als B-punt op de agenda voor de raadsvergadering op 16 december 2010.

16. Belastingverordeningen 2011.
Dit voorstel komt als A-punt op de agenda voor de raadsvergadering op 16 december 2010.

17. Voorstel tot het vaststellen van de Legesverordening 2011 en de bijbehorende tarieventabel 
2011.
Dit voorstel komt als A-punt op de agenda voor de raadsvergadering op 16 december 2010.

18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening begrafenisrechten 2011 en de bijbehorende 
tarieventabel 2011.
Dit voorstel komt als A-punt op de agenda voor de raadsvergadering op 16 december 2010.

19. Vragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.
Er zijn geen vragen.

20. Evaluatie Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Beemster 2010 en de Instellingsverordening raadscommissie Beemster 
2010.
De behandeling van dit agendapunt vindt plaats op een ingelaste raadscommissievergadering 
op dinsdag 11 januari 2011.

21. Voorstel tot het vaststellen van het Normenkader 2010.
Dit voorstel komt als B-punt op de agenda voor de raadsvergadering op 16 december 2010.

22. 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 agendapunten 9, 12, 16, 17 en 18 komen als A-punt en de agendapunten 10, 14, 15 en 21 
komen als B-punt op de raadsagenda voor 16 december 2010.

23. Actielijst raadscommissie
Punt 3 (behandelen voorstel over beleidsplan klimaat).
Mevr. Uitentuis vindt het jammer dat dit voorstel vanavond niet op de agenda staat en verzoekt 
dit te agenderen voor de raadsvergadering op 16 december a.s. 
Wethouder Dings zegt dat dit voorstel op z’n vroegst in januari 2011 kan worden aangeboden.
De overige punten op de actielijst blijven i.v.m. het late tijdstip onbesproken.

24. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).
Dit agendapunt wordt niet behandeld.

25. Sluiting..
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.
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