
Besluitenlijst  van de openbare  vergadering  van de raadscommissie, gehouden 
op dinsdag 31 januari  2012, 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 
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 
Mevr.  C. van den Berg PvdA 
De heer P.C. de Waal PvdA (aanwezig tot  21.00 uur)

De heer W. Zeekant  VVD
De heer W.J. van Twisk VVD 

Op uitnodiging  aanwezig  :
De heer J.R.P.L. Dings (wethouder)
De heer G.H. Hefting  (wethouder)
De heer J.C. Klaver  (wethouder)

Tevens aanwezig:
De heer T. Bult  (coördinator  ruimtelijke  ontwikkeling)
De heer H.A. Roenhorst  (projectleider  Des Beemsters)

1. Opening.
De voorzitter  opent de vergadering en heet de aanwezigen en de kijkers thuis van harte 
welkom. 
Hij  merkt  op, dat hij  deze vergadering op verzoek van de fractievoorzitters voorzit.
Naar  aanleiding van een verzoek van de heer De Lange legt hij  de commissie voor om er 
mee in  te stemmen dat  vanavond over een agendapunt  meer dan één fractielid  het woord 
mag voeren.
De commissie stemt  hiermee in. De commissie stemt  tevens in  met de agenda voor 
vanavond.

2. Inventarisatie  inspraak  bij  de verschillende  agendapunten.
De volgende insprekers hebben zich aangemeld:
Voor agendapunt  3: de heer F. Beekers (namens de bewonersplatform  Nekkerzoom) en 
de heer J. Uitentuis  (namens LTO Land van Leeghwater).
Voor agendapunt  5: de heer R. Knip
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Voor agendapunt  6: mevr. I.  Middelburg en de heer M. Noor (namens M. Noor BV)

3. Voorstel  over  Structuurvisie  Beemstermaat.
De voorzitter  verzoekt  bij  de behandeling van dit  agendapunt  tevens de brief van het 
college over het onderwerp “Beleidsvorming detailhandel  buitengebied” te betrekken.
Hierna  geeft hij  het woord aan de insprekers. 
De heer Beekers ziet in  de structuurvisie enkele bedreigingen voor de Nekkerzoom, zoals 
toename woningbouw, bedrijvigheid en infrastructurele maatregelen.
Hij  beantwoordt  vragen van de leden Commandeur , De Lange en De Waal. 
De heer Uitentuis  uit  waardering voor de structuurvisie. Hij  pleit  o.a. voor meer balans 
tussen agrarische bedrijfsontwikkeling  en cultuurhistorie.
Er  zijn  geen vragen voor de heer Uitentuis. 
Namens de fractie van de BPP voeren mevr. Uitentuis  en de heer Bakker  het woord. 
Mevr.  Segers verwoordt  de mening van D66 en haar fractiegenoot de heer Groot neemt 
het onderdeel ‘verkeer en vervoer’ voor zijn  rekening.
De heer Fabriek  is woordvoerder van het CDA en de heer De Waal van de PvdA.
De leden Van Twisk  en Zeekant  verwoorden het standpunt  van de VVD.
Na een schorsing van 15 minuten  gaan de wethouders Hefting , Klaver  en Dings in  op de 
reacties en vragen van de fractiewoordvoerders.
Na de 2e termijn  vat  de voorzitter  de vanavond genomen besluiten samen.

De commissie geeft het ontwerp van de Structuurvisie Beemstermaat  vrij  voor de 
inspraak  met inachtneming van de volgende toezeggingen van en aandachtspunten voor 
het college: 

- In  de structuurvisie worden bronvermeldingen opgenomen.
- Er  komt  een verwijzing naar  de ruimte  voor ruimteregeling in  plaats van de 

vermelding van terugbouwen van een tweede woning als saneringscompensatie 
bij  agrarische bedrijfsbeëindiging.

- De cultuurhistorische kwaliteiten  van Beemster worden vastgelegd in  de 
structuurvisie.

- In  de vervolgvergadering op 14 februari  komt  het college terug met informatie  
over het stellen van randvoorwaarden aan detailhandelsactiviteiten  bij  agrariërs 
en particuliere bewoners in  het buitengebied. Dit  als aanvulling  op de brief van 
het college van 17 januari  2012.

- Er  wordt  een zinsnede opgenomen over openbaar vervoer.
- Bij  ‘waterberging’ komt  de toevoeging dat in  geval van behoefte aan een groter  

waterbergend vermogen in  de toekomst dezelfde systematiek  zal worden gevolgd.

Voorstel  van orde
De voorzitter  stelt  in  verband met het late tijdstip  voor om deze vergadering te schorsen 
en op 14 februari  om 19.30 uur  voort  te zetten. De aangemelde insprekers, die nog niet  
hebben ingesproken, laten desgevraagd weten er de voorkeur  aan te geven om op 14 
februari  in  te spreken. De leden van de familie  Kramer  zijn  ook op 14 februari  
beschikbaar  om eventuele vragen te beantwoorden.
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4. Schorsing.
De voorzitter  schorst de vergadering om 23.00 uur.
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