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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op dinsdag 24
mei 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 L.D.J. Fabriek CDA
Mevr. A.M.J. Segers D66
De heer G.J.M. Groot D66
De heer J.W.T. Smit D66
Mevr. C. van den Berg PvdA 
P.C. de Waal PvdA
De heer W. Zeekant VVD 
De heer W.J. van Twisk 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)
De heer B. Alders, senior-archeoloog

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden, de vertegenwoordigers van het college, de 
aanwezigen op de publieke tribune, de kijkers naar de live uitzending via de website, de griffier 
en in het bijzonder de heer Alders, senior-archeoloog, van harte welkom.

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

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.
Voor agendapunt 11 hebben zich aangemeld:
- de heer P.K. van Voorst, namens de bouwcommissie van de Protestantse gemeente Beemster
- de heer V.S.E. Falger
Voor agendapunt 13 heeft de heer W. Landman zich aangemeld.

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 10 mei 2011.
Deze besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst stelt de heer De Waal wethouder Klaver een vraag over 
geparkeerde voertuigen op het Marktplein. De beantwoording volgt bij agendapunt 6.
Wethouder Dings antwoordt op een eerder door de heer Schagen gestelde vraag, dat TAQA zelf 
geen expertise heeft als het gaat om benutting van aardwarmte. Er wordt nu contact 
opgenomen met een bedrijf waarmee TAQA op dit gebied samenwerkt. Wordt vervolgd.
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5. Vragen aan portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.
Wethouder Dings beantwoordt vragen van mevr. Segers en de heer Fabriek over de conferentie 
Beemsterbronnen op 19 mei jl. Op 14 juni a.s. bespreekt de werkgroep energie en landschap de 
resultaten van deze conferentie. 
Hij beantwoordt vervolgens een vraag van de heer Fabriek over aanleg van breedband in 
Beemster. De griffier beantwoordt een vraag van de heer Fabriek over kijkcijfers uitzendingen 
raadscommissie- en raadsvergaderingen.
De heer Buis gaat in op een ingekomen brief van de Belangenvereniging Werknemers Sociale 
Werkvoorziening en een tweetal andere brieven, die gerelateerd zijn aan het bestuursakkoord
tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG) en het Rijk.
Wethouder Dings zegt vóór het zomerreces met een notitie te komen over de gevolgen van de 
Wet Werken naar vermogen.
Afgesproken wordt om bij de rondvraag een commissieadvies te formuleren, waarmee het 
college rekening kan houden bij de behandeling van het bestuursakkoord tijdens het VNG-
congres.

6. Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.
Op een vraag van de heer De Lange zegt wethouder Klaver navraag te zullen doen naar de 
passage over fietstunnel ter hoogte van de Westdijk in een folder van de provincie over 
reconstructie van de N243. Op een vraag van de heer Groot antwoordt hij, dat het bepalen van 
wegprofielen een bevoegdheid is van het college is.
Mevr. Segers vraagt hoe het staat met het onderzoek en het treffen van maatregelen naar 
aanleiding van het breken van een glaspaneel van het gebouw De Boomgaard.
Wethouder Klaver zegt, dat het onderzoek loopt en dat er hangende het onderzoek geen 
veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Hij houdt de commissie op de hoogte.
De heer Fabriek vraagt hoe het kan, dat enkele gebruikers van De Boomgaard nog steeds geen 
huurnota hebben gekregen. Ook vraagt hij wat met het rapport over verkeersmaatregelen bij De 
Blauwe Morgenster is gedaan en wat er gedaan gaat worden aan de toenemende verkeersdruk 
bij de kruising Zuiderweg/Dirk Dekkerstraat.
Wethouder Klaver antwoordt dat in de eindrapportage over de accommodatieknelpunten ook 
ingegaan wordt op de huurnota’s. Dit komt in juni aan de orde komt.  
Het college heeft de voorstellen voor de korte termijn in het verkeersplan van de Blauwe 
Morgenster overgenomen. De uitvoering is na het zomerreces. Over de andere voorstellen wordt 
later een beslissing genomen. De opmerking over de verkeersdruk op de kruising 
Zuiderweg/Dirk Dekkerstraat neemt hij mee. 
Wethouder Klaver deelt mee, dat de busmaatschappij EBS (opvolger van Arriva) in de nabije 
toekomst met lijn 129 ook de route Rijperweg-Purmerenderweg in de dienstregeling opneemt.
Aan de Rijperweg langs plan Leeghwater komt en halteplaats en stallingruimte voor fietsen.
Wethouder Klaver zegt op de vraag van de heer De Waal over geparkeerde voertuigen op het 
Marktplein niets te kunnen toezeggen.

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

8. Voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster (de wijzigingen 
hebben betrekking op kansspelautomaten en het vellen van houtopstanden).
De commissie kan zich unaniem met dit voorstel verenigen.

9. Behandelen brief van het college aan de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over de 
uitrukpost Zuidoostbeemster.
De leden Groot, De Lange, Buis, De Waal en Van Twisk geven hun reactie op de brief van het 
college. De heer Brinkman beantwoordt de vragen en zegt, dat er nog geen onomkeerbare 
besluiten zijn genomen. Zaken als locatie, bouwplan en financiering komen te zijner tijd terug in 
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de commissie en/of de raad.

10. Vragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.
Wethouder Hefting deelt mee, dat vanmiddag het bericht is ontvangen dat het Rijk het 
gevraagde subsidie verleent voor het archeologisch onderzoek bij Middenweg 148.
Mevr. Segers maakt haar complimenten voor de infoavond over het ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied. Op haar vraag over de vele verzoeken om correctie antwoordt wethouder Hefting, 
dat er nog  steeds correcties in het plan aangebracht kunnen worden.

11. Voorstel over kosten archeologisch onderzoek nabij kerk op het perceel Middenweg 148.
De heer Van Voorst spreekt in namens de bouwcommissie van de Protestantse gemeente 
Beemster. Hij laat weten, dat de totale kosten (2,2 miljoen) van het bouwplan en bijkomende 
zijn gedekt, nu de provincie een subsidie van €260.000 heeft toegezegd.
Hij maakt het college en mevr. Pieters complimenten voor hun inzet. Hij beantwoordt een vraag 
van de heer Groot over de gunning van het bouwproject.
De heer Falger zegt als niet-geautoriseerd vertegenwoordiger van het Historisch Genootschap 
Beemster het woord te zullen voeren. Hij schetst het belang voor Beemster van het 
archeologisch onderzoek en geeft aan op welke wijzen het Historisch Genootschap behulpzaam 
kan zijn bij dit onderzoek.
De heer Alders, senior-archeoloog, vertelt iets over zijn rol bij en de aard van het archeologisch 
onderzoek.
Hij beantwoordt vragen van de leden Van Twisk, Van den Berg, Groot, De Lange en Uitentuis.
Wethouder Hefting laat desgevraagd weten, dat de verzekering van de toren tijdens de 
werkzaamheden en als gevolg daarvan goed geregeld is.
Omdat het voorstel van het college als B-punt op de agenda staat van de vanavond te houden 
raadsvergadering brengt de commissie nu geen advies uit.

12. Voorstel over kosten archeologisch onderzoek bij fort Nekkerweg.
Op een vraag van de Buis antwoordt de heer Alders, dat vroeger ter hoogte van het fort een 
buitenplaats heeft gestaan. De andere leden hebben geen vragen of op- en/of aanmerkingen.
Omdat het voorstel van het college als B-punt op de agenda staat van de vanavond te houden 
raadsvergadering brengt de commissie nu geen advies uit

13. Behandelen brief van de familie Landman over de zaak ‘sloop bouwwerken (o.a. een 
geitenstal ) op het perceel Westdijk 20’.
De heer Landman spreekt in. Hij verzoekt de leden hem ter wille te zijn om tot een oplossing te 
komen. Hij laat zijn betoog op papier achter voor de vertegenwoordigers aan de vergadertafel.
Hij beantwoordt enkele vragen van de heer Smit. 
Wethouder Hefting gaat in op de reacties van de leden Smit, Zeekant, De Waal, Buis en De 
Lange.
Na enige discussie adviseert de commissie om uitsluitend met betrekking tot de carport nog 
eens de mogelijkheden te onderzoeken.
Wethouder Hefting laat weten, dat het dwangsommiddel uitsluitend bedoeld is om afdoening 
van zaken voortvarend te laten verlopen. 

14. Voorstel over aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
groepsaccommodatie op het perceel Mijzerweg 3.
Wethouder Hefting beantwoordt een vraag van de heer Smit over uitbreidingsmogelijkheden in 
de toekomst. Dit is niet mogelijk tenzij de raad dit planologisch mogelijk maakt.
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.

15. Bepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als A-punt voor de 
raadsvergadering op 24 mei 2011 en als B- of C-punt voor de raadsvergadering op 14 juni 
2011.
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De punten 8 en 14 komen als A-punten op de agenda van de raad. De punten 11 en 12 staan 
reeds als B-punten op de raadsagenda. 

16 Ingekomen stukken.
In verband met het late tijdstip wordt de behandeling van de ingekomen stukken uitgesteld tot 
de commissievergadering op 14 juni 2011.

17. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en 
bedrijven).
Er zijn geen mededelingen.

18. Actielijst raadscommissie.
De actielijst blijft ongewijzigd.

19. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).
De leden Schagen, Segers, Buis, Van den Berg en Van Twisk vragen met welk standpunt het 
college het VNG-congres ingaat over het bestuursakkoord en dan toegespitst op de Wet Werken 
naar vermogen. 
Wethouder Dings zegt, dat het college nog geen definitief standpunt heeft ingenomen. Over de 
Wet Werken naar vermogen is op 25 mei een debat in de Tweede Kamer. Er is veel verzet tegen 
de forse bezuinigingen op de sociale werkvoorziening.
De commissie heeft er vertrouwen in dat het college bij het VNG-congres met gezond verstand 
naar bevind van zaken zal handelen.

20. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.


