
Besluitenlijst  van de openbare  vergadering  van de raadscommissie, gehouden 
op dinsdag 22 januari  2013, aanvang  19.30 uur,  in  de raadzaal  van het  
gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer P.C. de Waal voorzitter
De heer C.J. Jonges (griffier)
De heer M. Bakker BPP
Mevr.  B.A.C. Jonk-de Lange BPP
De heer N.C.M. de Lange BPP
Mevr.  R.H. Uitentuis BPP
De heer A.N. Commandeur CDA
De heer L.D.J. Fabriek CDA (aanwezig bij  de punten 10 t/m 20)

De heer J.C. de Wildt CDA (aanwezig bij  de punten 1 t/m 10)

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 W. Zeekant  VVD

Afwezig  met  kennisgeving:
Mevr.  E.J. Helder-Pauw VVD 
De heer L.J.M.  Schagen BPP
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)
Mevr.  E. Kroese-Vrolijks  (gemeentesecretaris)

1. Opening.
De voorzitter  opent de vergadering en heet de leden, de vertegenwoordigers van het 
college, de aanwezigen op de publieke tribune, onder wie een aantal  personeelsleden, en 
de kijkers thuis  welkom. Mevr. Helder-Pauw en de heren Schagen en Van Twisk  hebben 
bericht  van verhindering gedaan.
Op de vergadertafel  zijn  enkele stukken gelegd, te weten een geactualiseerde agenda, de 
beantwoording van de schriftelijke  vragen, een notitie  van wethouder Dings over de 
duurzaamheidagenda en een brief van mevr. E. de Vries.
 
2. Vaststelling  van de agenda.
De agenda wordt  ongewijzigd vastgesteld.

3. Inventarisatie  inspraak  bij  de verschillende  agendapunten.
Voor agendapunt  11 hebben de heren B. Steenstra  en Ch. Wanders zich aangemeld.
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De heer R.R. Knip  is beschikbaar  om eventuele vragen over agendapunt  8 te 
beantwoorden.
De heer K. Koning is beschikbaar  om eventuele vragen over agendapunt  11 te 
beantwoorden.

4. Vaststellen  besluitenlijst  van de vergadering  van 11 december  2012.
De commissie stelt  de besluitenlijst  ongewijzigd vast.
 
5. Vragen  aan portefeuillehouder  H.N.G.  Brinkman.
Er  zijn  geen vragen.
  
6. Vragen  aan portefeuillehouder  J.R.P.L.  Dings.
Na een leespauze licht  wethouder Dings zijn  notitie  over de duurzaamheidagenda toe en 
gaat hij  in  op vragen van de leden Groot, Commandeur , Zeekant  en Uitentuis .
Op een vraag van de heer De Lange antwoordt  wethouder Dings dat hij  nog niet  kan 
zeggen wanneer de notitie  over zorgbeleid gereed is. Hij  zegt mevr. Van den Berg toe de 
commissie te zullen informeren over de uitkomsten van het gesprek met Stichting  
Kinderopvang Beemster.

7. Vragen  aan de portefeuillehouder  G.H.  Hefting
Wethouder Hefting  zegt de heer Commandeur  een schriftelijke  reactie toe op diens 
vragen over enkele bouwdossiers en verzoekt  hem vragen voortaan via de griffier  in  te 
dienen. Tenslotte beantwoordt  hij  vragen van mevr. Segers over handhaving in  het 
buitengebied en publiciteit  rond inzameling van plastic.

8. Voorstel  om medewerking  te verlenen  aan de uitbreiding  van een loods en 
de bouw  van een mestopslag, een voeropslagplaats en een schuur  voor  
hobbydieren  op perceel  Purmerenderweg  9 te Noordbeemster.
De leden De Wildt . Van den Berg, Zeekant  en Uitentuis  kunnen zich met het voorstel  
verenigen.
Wethouder Hefting  beantwoordt  vragen van de leden Van den Berg en Smit .  
De heer Smit  kan zich om juridische redenen niet  met het voorstel verenigen.

9. Voorstel  om planologische medewerking  te verlenen  aan het  graven  van een 
sloot langs het  Noorderpad  te Zuidoostbeemster.
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen. 

10. Voorstel  om planologische medewerking  te verlenen  aan de aanleg van een 
gronddepot  t.b.v. woningbouw  tussen de Purmerenderweg  en de Oostdijk  ter  
hoogte van het  Middenpad  te Zuidoostbeemster.
Wethouder Hefting beantwoordt  vragen van de leden Segers en De Wildt  .
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen. 

11. Voorstel  om planologische medewerking  te verlenen  aan de sloop en 
nieuwbouw  t.b.v. van een restaurant  met  kantoor  op het  perceel  Middenweg  
146 te Middenbeemster.
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De heer Steenstra pleit  er voor om geen medewerking te verlenen. Hij  vindt  , dat er 
eerst een visie over het Marktplein  moet komen. Hij  voorziet  toename van verkeers- en 
andere overlast.
Hij  beantwoordt  vragen van de leden Fabriek , De Lange en Uitentuis .
De heer Wanders sluit  zich aan bij  het betoog van de heer Steenstra  en licht  zijn  eigen 
ideeën over het perceel Middenweg 146 toe.
Hij  beantwoordt  vragen van de leden Commandeur  en De Lange.
Wethouder Hefting  gaat in  op de reacties op het voorstel van de leden De Lange, Smit , 
Fabriek , Van den Berg en Zeekant . 
Wethouder Hefting  komt  in  juni  2013 met een visie over het Marktplein,  waarin  naast 
de ruimtelijke  ordeningsaspecten ook aandacht  zal zijn  voor zaken als stalling  van 
fietsen.
Hij  komt  vóór 12 februari  2013 met een planning. Tenslotte wijst  hij  er op, dat in  het 
beginselbesluit  een verkeerd jaartal  (2011 i.p.v. 2012) is genoemd. 
De voorzitter  stelt  vast dat de commissie verdeeld is.

12. Brief  d.d. 28 november  2012 van Gedeputeerde  Staten  van Noord-Holland  
over  het  horen  van de gemeenteraad  in  het  kader  van artikel  3.26 van de Wet 
ruimtelijke  ordening  over  het  inpassingsplan  N244.
Deze brief  staat  op verzoek van mevr. Segers op de agenda.
De voorzitter  geeft het woord aan de fractie van D66. De heer Groot pleit  er voor om deze 
gelegenheid aan te grijpen om bij  de provincie de zuidelijke variant  voor een aansluiting  
Purmerenderweg-N244 te bepleiten. Hij  heeft  de leden hierover eerder stukken gemaild.
De heer Commandeur  is het eens met de heer Groot.
De leden Van den Berg, Zeekant  en De Lange vinden, dat dit  een gepasseerd station is.
De commissie kan zich met het voorstel verenigen.
De wethouders Hefting  en Klaver  gaan in  op opmerkingen en vragen van de leden Groot, 
Commandeur  en De Lange
De voorzitter  stelt  vast dat de commissie verdeeld is.

13. Vragen  aan portefeuillehouder  J.C. Klaver.
Op vragen van mevr. Segers en de heer De Lange zegt wethouder Klaver  toe de 
commissie jaarlijks  te zullen informeren over de Lourdes school (ontwikkelingen aantal  
leerlingen).
Hij  beantwoordt  vragen van mevr. Jonk-de Lange over de muziekschool en de 
verkeersmaatregelen op de Zuiderweg in  Zuidoostbeemster.
Op vragen van de heer De Lange zegt hij  dat  hij  zal laten kijken  naar  de belijning  op de 
Jisperweg in  Westbeemster en de staat  van onderhoud van het plateau op de Jisperweg 
ter  hoogte van de Kerkebrug. Hij  neemt de verkeersituatie  op de Westdijk  (veel te hard 
rijdend snelverkeer) op met de politie  en het Hoogheemraadschap.
Op melding van mevr. Segers brengt  hij  de bevuiling  (graffiti)  van geluidschermen langs 
de A7 biinnenkort  ter  sprake in  een gesprek met vertegenwoordigers van 
Rijkswaterstaat.

14. Voorstel  over  opheffing  van de openbare  basisschool De Bonte  Klaver  met  
ingang van 1 augustus 2013 en het  in  eigendom overnemen  van het  gebouw  De 
Bonte  Klaver  per  1 februari  2013.
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De commissie kan zich met het voorstel verenigen.

15. Bepalen  welke  agendapunten  geagendeerd  moeten  worden  als A-punt  voor  
de raadsvergadering  op 22 januari  2013 en als B- of C-punt  voor  de 
raadsvergadering  op 12 februari  2013. 
De punten 9, 10 en 14 worden als A-punten aangemerkt.  De punten 8, 11 en 12 komen 
als B-punten op de agenda voor de raadsvergadering op 12 februari  2013.

16. Ingekomen  stukken.
Het  enige ingekomen stuk  – een brief van wethouder Hefting  over afmetingen van 
stolpen – geeft geen aanleiding tot  inhoudelijke opmerkingen. 

17. Mededelingen  (o.a. terugkoppeling  bezoeken  commissieleden  aan 
organisaties en bedrijven).
Mevr.  Segers doet een mededeling over de SRA conferentie die in  december plaatsvond. 

18. Actielijst  raadscommissie.
Actiepunt  1 (voorstel duurzaamheid): behandeling in  de commissie wordt  nu gepland op 
26 maart  2013.
Actiepunt  2 blijft  ongewijzigd.

19. Rondvraag  (voor  andere  vragen  dan aan de portefeuillehouders).
Van deze gelegenheid wordt  geen gebruik  gemaakt.

20. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 22.00 uur.
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