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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op woensdag 23 
maart 2011, 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)
De heer M. Bakker BPP
Mevr. B.A.C. Jonk-de Lange BPP
Mevr. R.H. Uitentuis BPP
De heer N.C.M. de Lange BPP
De heer A.N. Commandeur CDA
De heer N.J.J.J. Buis CDA
De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (vanaf 20.15 uur)
De heer G.J.M. Groot D66
De heer P.C. de Waal PvdA
De heer W. Zeekant VVD 
Mevr. E.J. Helder-Pauw VVD

Afwezig:
Mevr. C. van den Berg PvdA
De heer L.J.M. Schagen BPP
Mevr. A.M.J. Segers D66

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

Tevens aanwezig:
De heer T.J.W. Bult (coördinator ROV bij sector Grondgebied)
De heer H.A. Roenhorst (projectleider Des Beemsters)

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.
Er is bericht van verhindering gedaan door de leden C. van den Berg, L.J.M. Schagen en A.M.J. 
Segers.  
De voorzitter zegt dat hij deze vergadering op verzoek van de fractievoorzitters voorzit.
Hij staat bij agendapunt 4 toe, dat het aantal woordvoerders per fractie niet tot één beperkt 
blijft. 

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

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.
Er zijn geen insprekers. 

4. Behandelen voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2011.
Wethouder Hefting licht het voorstel toe en benadrukt zijn eerder gedane mededeling, dat de 
leden ook na vandaag eventuele foutjes in de stukken kunnen blijven doorgeven.
In de 1e en 2e termijn van de discussie treden de volgende leden als woordvoerders op de leden 
De Lange, Smit, Zeekant, De Waal en Buis. 
Bij aanvullende inbreng en interrupties voeren tevens de leden Uitentuis, Groot, Helder-Pauw en 
Commandeur het woord.
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Wethouder Hefting gaat in op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen.
Op vragen en opmerkingen van de heer De Lange doet hij de volgende toezeggingen en 
voorstellen:

- Als de raad dat wenst zal nader onderzoek worden gedaan naar uitbreiding van de lijst 
bij “Verbrede landbouw” met “agrarisch hulpbedrijf”.

- Er komt te gelegener tijd een bespreekstuk over de combinatie van agrarische bedrijven 
en agrarische hulpbedrijven.

- De tekst over “nationaal landschap”in de toelichting wordt in overeenstemming met de 
feitelijke situatie.

- De discussie over toepassing van de Ruimte voor ruimteregeling vindt niet vanavond 
maar in de commissievergadering op 12 april 2011 plaats.

- De in de tekst genoemde afmetingen van een agrarisch bouwvlak (90m x 300m)
worden gecorrigeerd. 

- Nieuwe stalvormen is een onderwerp, waaraan in de omgevingsnota aandacht kan 
worden besteed.

- In het kader van de omgevingsnota zal worden bekeken hoe erfbeplanting te reguleren.

Op vragen en opmerkingen van de heer Smit doet hij de volgende toezeggingen en voorstellen:
- Een inventarisatie van illegale bewoning van gebouwen is aanstaande waarover nadere 

informatie volgt. 
- Er wordt tenminste één informatieavond over het voorontwerpbestemmingsplan 

georganiseerd.
- Het is uitdrukkelijk de bedoeling om de raad eind december 2011 zowel het 

bestemmingsplan Buitengebied als de structuurvisie en omgevingsnota ter vaststelling 
aan te bieden.

- Nagegaan wordt of in het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1994 de bestemming 
‘natuur’ geregeld is en waarom dit in het voorliggende voorontwerp niet is 
overgenomen.

- Nagegaan wordt wat de eventuele consequenties zijn van de in de voorschriften 
genoemde goothoogte van 7,5 m.

- Op de vraag of het voorontwerpplan wel of geen mogelijkheden biedt om een agrarisch 
hulpbedrijf met een transportbedrijf uit te breiden wordt een schriftelijk antwoord 
toegezegd.

Op vragen en opmerkingen van de heer Zeekant doet hij de volgende toezeggingen en 
voorstellen:

- Het college hecht er zeer aan, dat de kennis over Des Beemsters ook in de toekomst 
geborgd blijft.

Op vragen en opmerkingen van de heer De Waal doet hij de volgende toezeggingen en 
voorstellen:

- Bij de bepaling van de inspraakperiode zal rekening worden gehouden met de 
schoolvakanties.

- Er wordt nagedacht over het opnemen in het voorontwerp van passages over toerisme 
en recreatie.

Op vragen en opmerkingen van de heer Buis doet hij de volgende toezeggingen en voorstellen:
- De vraag of en zo ja, welke bestemming moet worden opgenomen voor de 

gaswinninglocatie van de NAM te Westbeemster en of vermelding daarvan bij het 
onderdeel “Externe veiligheid” gewenst is, wordt schriftelijk beantwoord.

- Dit geldt ook voor de vragen of de bestemmingen van de bedrijven Kramer (Middenweg 
192), Ordeman (Zuiderweg), Van Vuure (Nekkerweg 79), Kraakman (Vredenburghweg) 
en Hellingman (Middenweg 12) correct in het voorontwerpbestemmingsplan zijn 
opgenomen.
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- De omgevingsnota is het kader waarin beleidsuitspraken over het behoud van stolpen 
vastgelegd kunnen worden.

De voorzitter stelt vast dat de commissie unaniem heeft besloten om in te stemmen met het 
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2011, te bepalen dat het art. 3.1.1. Bro-overleg en 
de inspraak kunnen worden opgestart en in te stemmen met het vervolgproces.

5. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).
Er zijn geen vragen.

6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.42 uur.


