
Besluitenlijst  van de openbare  vergadering  van de raadscommissie, gehouden 
op dinsdag 22 mei  2012, aanvang 19.30 uur,  in  de raadzaal  van het  
gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer W. Zeekant  (voorzitter) VVD
De heer C.J. Jonges (griffier)
De heer M. Bakker BPP
De heer N.C.M. de Lange BPP
De heer L.J.M.  Schagen BPP
Mevr.  R.H. Uitentuis BPP
De heer A.N. Commandeur  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 (aanwezig bij  de punten 10 t/m 20)

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (aanwezig bij  de punten 1 t/m 9)

Mevr . C. van den Berg PvdA 
De heer P.C. de Waal PvdA
Mevr.  E.J. Helder-Pauw 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)

Mede aanwezig:
Mevr.  L. van Rijsbergen van adviesbureau R.I.E.T. (voor agendapunt  7)
De heer P.J. Doets (voor agendapunt  11)
De heer D.J. Marees (voor agendapunt  12)

1. Opening.
De voorzitter  opent de vergadering en heet de leden, de vertegenwoordigers van het 
college, de aanwezigen op de publieke tribune (in het bijzonder de medewerkers van 
gemeentewerken), de kijkers thuis en de griffier  van harte welkom.

2. Vaststelling  van de agenda.
De agenda wordt  ongewijzigd vastgesteld..
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3. Inventarisatie  inspraak  bij  de verschillende  agendapunten.
De heer Marees heeft zich als inspreker  bij  agendapunt  12 aangemeld. De heer Doets is 
beschikbaar  om eventuele vragen bij  agendapunt  11 te beantwoorden.

4. Vaststellen  besluitenlijst  van de vergaderingen  van 8 mei  2012.
De commissie stelt  de besluitenlijst  ongewijzigd vast.
Naar  aanleiding van de besluitenlijst  verzoekt  mevr. Segers om alle bewoners van 
Zuidoostbeemster en niet  alleen die van het Noorderpad te informeren over de uitspraak  
van de Raad van State over het bestemmingsplan Zuidoostbeemster  I  en het vervolg 
daarop. 

5. Vragen  aan portefeuillehouder  J.R.P.L.  Dings.
Wethouder Dings deelt  mee dat de Beemster Taxicentrale vanmorgen failliet  is 
verklaard.  Er  is achtervang geregeld ingeval  het Wmo-vervoer problematisch zou 
worden.
Op een vraag van de heer Heijmans gaat hij  in  op de mogelijke consequenties voor 
Beemster van de financiële problemen bij  het dierenasiel.
Op een opmerking  van de heer Fabriek  deelt  hij  mee, dat de commissie binnenkort  een 
voorstel over het speeltuinenbeleid en de financiële consequenties daarvan.
Hij  laat  mevr. Van den Berg desgevraagd weten, dat de gemeente nu nog in  het duister  
tast  wat  betreft  de financiële consequenties van het opschorten van de drie 
decentralisaties ten gevolge van de val van het kabinet.  De meicirculaire  van het Rijk  
moet licht  in  deze duisternis  brengen.

6. Vragen  aan portefeuillehouder  J.C. Klaver.
Wethouder Klaver  beantwoordt  vragen van de heer De Lange over mankementen aan 
het geluidscherm langs de A7, duurzaam veilige inrichting  van de Westdijk  en vooral  de 
kruising Oosthuizerweg/Westdijk  (in combinatie met asfalteringswerkzaamheden), de 
stand van zaken bij  de herinrichting  van der Zuiderweg en beperking van de gevolgen 
van de PAS (Programmatische aanpak stikstof). 
Hij  neemt de opmerking  over de geluidschermen op met Rijkswaterstaat  en hij  neemt 
over duurzaam veilige inrichting  van de Westdijk  (m.n. van de kruising met de 
Oosthuizerweg) contact opnemen met het Hoogheemraadschap.
Op een vraag van de heer Groot laat  hij  weten de parkeerdruk  op de Nekkerweg en de 
Volgerweg (nabij  de golfbaan) met het Hoogheemraadschap op te zullen nemen.

7. Voorstel  op basis van het  rapport  “Groenkwaliteit  en Groenonderhoud  
Gemeente  Beemster . Mevr.  van Rijnsbergen van adviesbureau R.I.E.T. verzorgt  een 
presentatie, waarin  zij  onder andere ingaat  op verlaging van het kwaliteitsniveau van 
het openbaar groen en de besparingen die dat zal opleveren.
Vervolgens gaat zij  in  op vragen van de leden Uitentuis , Segers, Commandeur , De Waal 
en Van Twisk .
Wethouder Klaver  beantwoordt  vragen van de fractiewoordvoerders. De voorzitter  stelt  
vast dat de leden van de commissie, behoudens die van de fractie van de PvdA, 
instemmen met het voorstel van het college. De heer De Waal vindt  het een gemiste 
kans dat het onderzoek beperkt  was tot  het openbare groen en niet  de gehele openbare 
ruimte  bestreek. Hij  noemt ook het ontbreken van kengetallen als reden dat zijn  fractie 
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nog niet  akkoord gaat met het voorstel.
De voorzitter  stelt  vast dat de commissie verdeeld is.

8. Voorstel  over  inventarisatie  straatnaamborden  en het  voeren  van een 
uniform  straatnaambordbeleid.
De commissie adviseert  unaniem voor optie 2 te kiezen. Dit  houdt  in: geen aanvullend 
krediet  voor aanpassing straatnaamborden verstrekken en de aanpassing van 
straatnaamborden overeenkomstig de BAG via de exploitatiebegroting bewerkstelligen.
 
9. Behandelen  brief  d.d. 18 april  2012 van burgemeester  en wethouders met  de 
financiële  afrekening  van het  multifunctioneel  centrum  “De Boomgaard”.
Dit  onderwerp staat op verzoek van de heer Groot op de agenda.
De heer Groot licht  toe waarom hij  heeft  voorgesteld om deze brief te agenderen. Hij  
stelt  voor om een werkgroep in  te stellen met als taak  het formuleren van een 
onderzoekopdracht  aan rekenkamercommissie of de accountant.  
De leden Schagen, Helder-Pauw, Van den Berg en Commandeur  geven hun reactie op 
dit  voorstel. Wethouder Klaver  is het eens met het verzoek van de heer Groot.
Op een vraag van de heer Schagen antwoordt  hij,  dat de kredietoverschrijding  MFC in  
de jaarrekening 2011 aan de orde komt.
De voorzitter  stelt  vast, dat  de commissie het voorstel van de heer Groot overneemt. De 
heer Groot neemt het voortouw bij  het formuleren van een onderzoekopdracht.

10. Vragen  aan portefeuillehouder  G.H.  Hefting.
Wethouder Hefting  deelt  mee dat  vanavond de presentatie het boek ‘Kroniek  van de 
Beemster’ plaatsvond. Vervolgens doet hij  mededelingen over de ontwikkelingen rond 
het Wilgenhoekterrein.  Er  is volstrekt  onnodig onrust  gezaaid over aanwezigheid van 
asbest in  de berg granulaat.  Ten derde male is vastgesteld dat  er geen asbest in  zit.
De raad krijgt  de brief, die hierover ter  informatie  aan de bewoners wordt  gestuurd.
Mevr.  Segers merkt  op, dat  een opmerking van haar  fractie over een zendmast aan het 
Zuiderpad nabij  de A7 niet  op de toezeggingenlijst  staat.
Wethouder Hefting  gaat in  op haar  vragen over aankoop van agrarische grond voor 
woningbouw en de uitspraak  van de Raad van State in  de zaak Van ’t Hek. 
De opmerking  van de heer De Lange over de consequenties van PAS-normen (PAS = 
Programmatisch aanpak stikstof) voor een viertal  agrarische bouwplannen zal hij  intern  
bespreken.
Op een vraag van de heer Smit  antwoordt  hij,  dat de zaak ‘Westdijk  20’ te zijner  tijd  in  
de raadscommissie aan de orde komt.

11. Voorstel  om in  beginsel planologische medewerking  te verlenen  aan de 
herbouw  van een schuur  (paardenstal/koetshuis)  en realisatie  van een 
paardenbak  op perceel  Zuiderweg  18a). 
De heer Doets, aanvrager, is bij  de behandeling van dit  agendapunt  aanwezig om 
eventuele vragen te beantwoorden. Hij  beantwoordt  een vraag van de heer De Waal over 
de locatie van de paardenbak. Wethouder Hefting  gaat in  op de reacties van enkele 
fractiewoordvoerders.
De leden De Waal, Helder-Pauw en De Lange kunnen zich met het voorstel  verenigen. 
De leden Fabriek  en Smit  hebben er moeite mee dat het plan voor de paardenbak afwijkt  

Besluitenlijst vergadering raadscommissie 22-5-2012 3



van de normen volgens de paardennota, die in  het nog vast stellen bestemmingsplan 
Buitengebied komen te staan.
De voorzitter  stelt  vast dat de commissie verdeeld is.

12. Bespreken  aanvraag  omgevingsvergunning  voor  het  oprichten  van een 
tankstation  met  winkel  en wasfaciliteiten  aan de Middenweg nabij  de afrit  
N244.
De heer Marees schetst  de voorgeschiedenis en licht  zijn  aanvraag toe aan de hand van 
enkele uitgedeelde tekeningen en een krantenartikel.  
De leden Van Twisk , De Waal, Commandeur  en Smit  vinden deze locatie aan de 
Middenweg ongeschikt  voor de vestiging van een tankstation. Zij  zijn  het eens met het 
negatieve advies van het Kwaliteitsteam. De heer De Lange vindt  dat de aanvraag in  
breder verband moet worden bekeken en geeft in  overweging om de locatie wat  in  
zuidelijke richting  te verplaatsen.
Wethouder Hefting  zegt, dat  het college een totaalafweging heeft gemaakt.  Locatiekeuze 
is in  de eerste plaats een zaak van de ondernemer.
De voorzitter  sluit  de discussie.

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

14. Voorstel  over  toekomst  regionale  samenwerking  Amsterdam.
De commissie kan zich unaniem verenigen met het voorstel van het raadspresidium.

15. Evaluatie  raads- en commissievergaderingen.
De commissie kan zich unaniem verenigen met het voorstel van het raadspresidium.

16. Bepalen  welke  agendapunten  geagendeerd  moeten  worden  als A-punt  voor  
de raadsvergadering  op 22 mei  2012 en als B- of C-punt  voor  de 
raadsvergadering  op 12 juni  2012.
De commissie bepaalt  dat de punt  8 als A-punt  voor de raadsvergadering op 22 mei 2012 
geagendeerd kan worden. De punten 7 en 11 komen als B-punten op de agenda voor de 
raadsvergadering op 12 juni  2012.

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

18. Actielijst  raadscommissie.
Punt  1 (evaluatie raads- en commissievergaderingen) is vanavond behandeld en wordt  
van de lijst  geschrapt.
Actiepunt  2 (evaluatie ervaringen met werkgroep kaderstelling) wordt  op voorstel van de 
griffier  voor het 1e kwartaal  2013 gepland.
Voor het overige blijft  de actielijst  ongewijzigd.

19. Rondvraag  (voor  andere  vragen  dan aan de portefeuillehouders).
Er  zijn  geen vragen.
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20. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 22.45 uur.
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