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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op dinsdag 8 
maart 2011, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer A.N. Commandeur (voorzitter) CDA
De heer C.J. Jonges (griffier)
De heer M. Bakker BPP
Mevr. R.H. Uitentuis BPP
De heer N.C.M. de Lange BPP
De heer L.J.M. Schagen BPP
De heer N.J.J.J. Buis CDA
De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66
De heer G.J.M. Groot D66
De heer J.W.T. Smit D66
De heer P.C. de Waal PvdA
De heer W. Zeekant VVD 
Mevr. E.J. Helder-Pauw VVD
De heer W.J. van Twisk VVD (i.p.v. mevr. Helder-Pauw bij de agendapunten 11 t/m 22)

Afwezig:
Mevrouw C. van den Berg PvdA 
De heer L.D.J. Fabriek CDA
Mevr. A.M.J. Segers D66

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.
Er is bericht van verhindering binnengekomen van de leden Van den Berg, Fabriek en Segers.
De voorzitter merkt op, dat het voorstel bij agendapunt 18 volgens de nieuwe stijl is 
geredigeerd.
Hij is er enthousiast over.

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

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.
De volgende insprekers hebben zich aangemeld:
bij punt 12: mevr. D.C.A. Bos-Klaver en de heer P. Groot
bij punt 14: mevr. R. Thoben
bij punt 16: mevr. E. Ernsting-Nijdam (namens dorpsraad Zuidoostbeemster i.o.) en de 
heren

Th. Jansen, M. Riecker en A. Bartels
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4. Jaarplan 2011 Unit De Waterlanden van de politieregio Zaanstreek-Waterland. 
De heer J.F.J. Vermorken, unitchef De Waterlanden en mevr. R. Speets, wijkteamchef 
Beemster/Zeevang zijn bij de handeling van dit agendapunt aanwezig.
Zij beantwoorden vragen van de leden Helder-Pauw, Schagen, De Waal, Buis en Groot.
De heer Brinkman geeft een toelichting op het element integrale veiligheid.

5. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 1 februari 2011.
Op verzoek van wethouder Hefting wordt zijn naam aan de lijst van aanwezigen toegevoegd.
De besluitenlijst wordt met inachtneming van deze wijziging vastgesteld.
Naar aanleiding de besluitenlijst vraagt mevr. Helder-Pauw wanneer de raad een voorstel over 
het garantiekrediet Beemster 400 jaar tegemoet kan zien. Wethouder Klaver antwoordt, dat het 
voorstel gereed is voor behandeling in de raad. Vervolgens verzoekt hij punt 2 van de actielijst te 
schrappen. De heer Zeekant is daar tegen. Op voorstel van de voorzitter wordt deze discussie 
naar de behandeling van agendapunt 20 (actielijst) verplaatst.

6. Ingekomen stukken.
Op voorstel van de heer Heijmans wordt afgesproken om de brief van het college aan de 
Adviescommissie Wonen Purmerend (ingekomen stukken nr. 3) te agenderen voor de 
vergadering op 12 april 2011.
Op voorstel van mevr. Helder-Pauw wordt afgesproken om de brief van het college over de 
kosten van de gemeentegids 2011 (ingekomen stuk nr. 7) te agenderen voor de vergadering op 
12 april 2011.
De heren Smit en Buis stellen hun vragen over de ingekomen stukken 5 en 6 bij agendapunt 
11..
De overige ingekomen stukken geven geen aanleiding tot opmerkingen.

7. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven).
De heer Bakker ziet terug op een heel leerzame debattraining op 28 februari jl. 
De heer De Lange bezocht op die avond de bijeenkomst van de dorpsraad Zuidoostbeemster i.o. 
Hij maakt wethouder Dings en het ambtelijk apparaat een compliment voor hun toelichting bij 
die bijeenkomst.
De heer Zeekant komt bij punt 21 terug op een verzoek van het dagelijks bestuur van de 
Stadsregio Amsterdam.

8. Vragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.
De heer De Lange verzoekt z.s.m. actie te ondernemen om het ganzenprobleem aan te pakken.
De heer Brinkman zegt toe dat op korte termijn een bijeenkomst zal worden belegd, zoals 
genoemd in zijn recente brief.
Op verzoek van de heer Groot zegt hij toe om via de communicatiekanalen aandacht te vragen 
voor het melden van verdachte zaken bij de politie. De aangiftebereid van burgers is voor 
verbetering vatbaar.

9. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.
De heer De Waal vraagt of de wethouder op de hoogte is van de problemen (terugloop 
leerlingen) bij de o.b.s. De Bonte Klaver en of hij mogelijkheden ziet voor een oplossing. 
Wethouder Klaver zegt, dat de raad tijdig informatie over deze zaak tegemoet kan zien.
De heren Bakker en Groot vragen naar de stand van zaken rond verkeersmaatregelen op het 
gedeelte Purmerenderweg vanaf de Rijperweg in noordelijke richting.
Wethouder Klaver laat weten dat de wegbeheerder (het hoogheemraadschap) het groot 
onderhoud aan dit weggedeelte van 2013 naar 2011 verschuift. 
U krijgt z.s.m. nader bericht, zo zegt hij toe.
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10. Behandelen brief d.d. 3 januari 2011 van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland over 
precarioheffing op drinkwaterleidingen in gemeentegrond.
De heer Buis zegt dat zijn fractie mogelijkheden ziet om precario te heffen op 
drinkwaterleidingen. Wethouder Klaver zegt dat e.e.a. is onderzocht.  Op grond van een 
overeenkomst (1991) tussen gemeente en PWN is dit niet mogelijk. Bovendien zou precario er 
toe leiden dat burgers meer voor hun drinkwater moeten betalen.
De leden Buis, De Lange en Groot adviseren om die redenen geen precario voor 
drinkwaterleidingen te heffen.

11. Vragen aan portefeuillehouder G.H. Hefting.
Wethouder Hefting gaat in op vragen en opmerkingen van de heren Buis en De Lange over 
ingekomen stuk nr. 5. Aanpassing van de zuidgevel van Middelwijck is juridisch niet 
afdwingbaar. Het overleg met de eigenaar om langs andere weg een aanpassing tot stand te 
brengen staat op de rol.
De heer Smit vraagt over ingekomen stuk nr. 6 of de ruimte voor ruimteregeling meegenomen 
wordt bij de behandeling van het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2011.
Wethouder Hefting zegt, dat in het voorontwerp geen ruimte voor ruimteregeling is opgenomen.
De heer Buis vraagt naar de zaak Middenweg 188. Wethouder Hefting zegt daar na afronding 
van de onderhandelingen met de eigenaar op terug te zullen komen.
Op een vraag van de heer De Lange over de stand van zaken bij de inventarisatie 
caravanstallingen zegt wethouder Hefting een schriftelijk antwoord toe. 
De heer Brinkman laat op een te laat ingediende technische vraag van de VVD nog weten, dat in 
2009 aan 4 bedrijven offerte is gevraagd voor het maken van de gemeentegids.

12. Voorstel inzake beginseluitspraak over nieuwe locatie agrarisch bedrijf familie Groot.
De voorzitter geeft het woord aan de insprekers.
Mevr. Bos-Klaver zegt het oneens te zijn met het voorstel van en de voorstelling van zaken door 
het college. Zij pleit er voor om het bouwblok aan de Middenweg in zuidelijke richting te 
verplaatsen.
De heer Groot doet een beroep op de raad om medewerking te verlenen aan zijn verzoek om de 
bouwblok in zuidelijke richting te verplaatsen. Dit vooral vanwege milieuaspecten (geluid en 
lucht). Hij beantwoordt een vraag van de heer De Lange.
Hierna geeft de voorzitter het woord aan de commissieleden.
De leden De Lange, Smit, Buis, De Waal en Zeekant geven in eerste termijn hun reactie op het 
voorstel van het college. Na een schorsing van 10 minuten geeft de voorzitter het woord aan 
wethouder Hefting.
Wethouder Hefting beantwoordt de gestelde vragen en licht het voorstel van het college nader 
toe. In de 3e alinea van het voorstel staat ‘tussen de nummers 193 en 194”. Dit moet zijn 
“tussen de nummers 192a en 193. 
In de tweede termijn geven de leden hun fractiestandpunten.
De heer De Lange zegt, dat zijn fractie achter het voorstel van het college staat, maar voegt er 
aan toe dat de heer Groot vanavond niet met lege handen mag komen te staan.
De heer Smit vindt het vreemd dat er een onjuist geluidrapport ligt en zegt dat zijn fractie tegen 
het voorstel van het college is.
De heer Buis wil eerst een nieuw geluidsrapport zien alvorens een definitief standpunt in te 
nemen. Wethouder Hefting wijst er op, dat dit alleen kan op basis van een bouwaanvraag en die 
is er nog niet.
De heer De Waal vindt, dat de familie Groot een goede plek aan de Middenweg moet krijgen.
De heer Zeekant zegt op dit moment nog geen advies te willen geven.
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13. Voorstel tot het nemen van een beginselbesluit en te verklaren dat voor de door TAQA 
Onshore B.V. aangevraagde omgevingsvergunning geen verklaring van geen bedenkingen 
vereist is.
De commissie besluit dit agendapunt rechtstreeks als B-punt op de agenda voor de 
raadsvergadering op 24 maart 2011 te zetten.

14. Voorstel tot het nemen van een beginselbesluit om een agrarisch bebouwingsvak mogelijk 
te maken op gronden aan de Hobrederweg ten behoeve van verplaatsing van een agrarisch 
bedrijf (Jisperweg 68).
Mevr. Thoben spreekt in namens bewoners van de Jisperweg en de Hobrederweg. Zij pleit er 
voor om het bedrijf op grotere afstand van de woonbebouwing te laten vestigen.
Wethouder Hefting gaat in op vragen en opmerkingen van de leden.
In de tweede termijn geven de leden hun fractiestandpunten.
De heer Smit zegt dat zijn fractie tegen het voorstel van het college is. Zijn fractie wil deze zaak 
beoordelen op basis van een beeldkwaliteitplan en dat ligt er nog niet.
De heer Buis zegt, dat zijn fractie zich met het voorstel van het college kan verenigen.
De heer De Waal brengt nog geen advies uit. De heer Zeekant wenst het college succes.
Mevr. Uitentuis zegt dat haar fractie achter het collegevoorstel staat.

15. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over het nemen van een projectbesluit voor 
het perceel Westdijk 35 (vernieuwen en veranderen schuur).
De commissie besluit dit agendapunt rechtstreeks als B-punt op de agenda voor de 
raadsvergadering op 24 maart 2011 te zetten.

16. Ontwerpbouwplan nieuwe brandweerkazerne aan de Zuiderweg te Zuidoostbeemster.
De insprekers mevr. R. Ernsting-Nijdam (namens de dorpsraad Zuidoostbeemster i.o.) en de 
heren Jansen, Riecker en Bartels voeren het woord en uiten hun bezwaren tegen het 
ontwerpbouwplan en de locatie.
De portefeuillehouders Brinkman en Hefting gaan in op de vragen en opmerkingen van de leden 
Buis, De Waal, Van Twisk, De Lange en Groot.
De heer Buis is niet tegen de locatie maar wel tegen het ontwerp.
De heer De Waal vindt het ontwerp best aardig maar niet op die locatie.
De heer Van Twisk vindt zowel de locatie als het ontwerp omgeschikt.
De heer De Lange sluit zich aan bij het standpunt van de heer De Waal.
De heer Groot pleit voor het volgen van een fatsoenlijke procedure.
De portefeuillehouders nemen de discussie van vanavond terug naar het college en zullen hun 
reactie laten weten.

17. Vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.
Er zijn geen dringende vragen voor wethouder Dings.

18. Startnotitie duurzaamheid.
De commissie besluit dit agendapunt rechtstreeks als C-punt op de agenda voor de 
raadsvergadering op 24 maart 2011 te zetten.

19. 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 12 t/m 15 komen als B-punten en agendapunt 18 als C-punt op raadsagenda 
voor 24 maart 2011. 

20. Actielijst raadscommissie.
De behandeling van actiepunt 1 (behandelen brief sticht VACpunt Wonen) vindt op verzoek van 
de heer Heijmans op 12 april 2011 plaats.
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De actiepunten 3 en 5 komen te vervallen, omdat deze vanavond zijn behandeld.
De actiepunten 2, 11 t/m 13, 15 en 16 blijven gehandhaafd.
Actiepunt 6 (voorstel ruimte voor ruimteregeling) kan worden ingebracht bij de behandeling van 
het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2011 op 23 maart 2011.
Actiepunt 7 (behandelen voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied) vervalt op 23 maart 
2011.
Actiepunt 8 (discussie over wonen in bijgebouwen). De behandeling in de commissie wordt nu in 
het 2e kwartaal 2011 gepland.
De actiepunten 9 (verordening dorpsraden) en 10 (voorstel over rechtspositie griffier) vervallen 
op 12 april a.s., op welke datum voor voorstellen over deze onderwerpen op de agenda staan.
Bij actiepunt 14 (behandelen notitie handhaving) wordt de behandeling gepland in het 3e

kwartaal 2011.

21. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).
De heer Zeekant vraagt naar de fractiestandpunten over het standpunt van het dagelijks 
bestuur van de Stadsregio Amsterdam over de toekomst van de bestuurlijke samenwerking.
De leden Schagen, De Waal en Groot geven aan zich, evenals het college, te kunnen vinden in 
het standpunt van het dagelijks bestuur.
De heer Zeekant neemt dit en de opmerking van de heer De Waal over stadsregio in relatie tot 
mogelijke provinciale schaalvergroting mee naar de regioraadvergadering  op 15 maart 2011.

22. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur.


