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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 Twiske/Waterland Bestuurlijke dynamiek: wat is het verschil tussen het 

executieve model en het participatieve model? 

Het executieve model kenmerkt zich doordat de provincie 

sturend zal optreden op basis van haar bevoegdheden. 

Het participatieve model kenmerkt zich door opschaling naar 

een koepelschap waarin de recreatieschappen en de 

provincie afzonderlijk zijn vertegenwoordigd. 

 

2 Bibliotheek Technische bezuiniging is o.i. geen bezuiniging maar een 

verschuiving van middelen. Is dit een correcte opmerking? 

Dit is een correcte opmerking. Het betreft een verlaging van 

het subsidiebedrag aan de bibliotheek aangezien de huur 

wordt gesubsidieerd, maar de huurverlaging betekent voor 

de gemeente ook minder huurinkomsten voor het 

bibliotheekgedeelte van het pand. 

 

3 Bibliotheek Het College schermt met ‘reacties van burgers’; over hoeveel 

reacties gaat het? En bent u het met ons eens dat je in dit 

soort kwesties uitsluitend de protest-stemmen verneemt.? 

M.a.w, dat het bitter weinig zegt? 

 

De gemeente heeft vier brieven van inwoners ontvangen en 

daarnaast enkele telefonische vragen over de toekomst van 

de bibliotheek. Het zijn niet zozeer protestbrieven, maar 

vooral brieven van wat oudere inwoners die bezorgd zijn 

over het verdwijnen van de bibliotheek uit Beemster. De 

brievenschrijvers vinden de bibliotheek voor de ontwikkeling 

van jong en oud van belang.  

Daarnaast heeft de bibliotheek ook vragen (deze zijn niet 

geturfd) over de toekomst van de bibliotheek in Beemster 

ontvangen. Dit waren met name vragen over het sluiten van 

de vestiging en de gevolgen voor de klanten. Klanten gaven 

aan dat zij het van belang vinden dat er een fysiek punt in 

Beemster blijft. 

 



 

4 Duurzaamheidsagenda Heeft u inzicht in de oorzaken dat Beemster onthutsend 

zwak scoort op o.m. water/luchtkwaliteit en gezondheid? 

Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met oorzaken 

die buiten de directe invloedssfeer van de gemeente liggen 

en de wijze waarop Beemster is ingericht. Zoals u heeft 

gelezen is de CO2 uitstoot ten gevolge van het wegverkeer 

erg hoog in Beemster. Dit wordt berekend in ton per 

inwoner. Aangezien de A7 dwars door Beemster loopt en 

het inwoneraantal in Beemster relatief klein is, kan dit 

worden verklaard. Overigens is dit wat anders dan de 

luchtkwaliteit. Die scoort in Beemster gewoon goed. Ook het 

energiegebruik is relatief hoog. Dit kan worden verklaard 

door het gegeven dat er relatief veel grote en label D, E, F, 

G woningen in Beemster zijn op dit moment. Ook het 

aandeel natuur, gerekend in % van het totale oppervlakte is 

in Beemster relatief laag. Gezondheid scoort in Beemster 

net iets onder het landelijk gemiddelde. Gezondheid wordt 

uitgedrukt door middel van de data voor b.v. obesitas. 

Gegevens over obesitas worden door het CBS per GGD 

regio gepresenteerd. Data op gemeenteniveau kunnen voor 

een groot deel uit de Gezondheidsmonitor  worden gehaald.  

 

5 Duurzaamheidsagenda Heeft u al een idee hoe u de subsidie voor verduurzaming 

van bestaande gebouwen precies gaat inzetten? 

De subsidieregeling is bedoeld voor bestaande particuliere 

woningen. Dit is het meest effectief aangezien de bestaande 

woningvoorraad In Beemster een relatief groot aantal 

energie onzuinige woningen kent. Inwoners kunnen subsidie 

ontvangen voor energiebesparende maatregelen en 

toepassing van duurzame energie. Denk hierbij aan 

toepassing van HR++ glas, spouwmuurisolatie, 

zonnepanelen, etc. De regels ten aanzien subsidiabele 

maatregelen, maximale bijdrage, etc. worden vooraf 

vastgelegd. 

Het Duurzaam Bouwloket, waar Beemster bij is 

aangesloten, kan inwoners van Beemster hierbij van 

onafhankelijk en betrouwbaar advies voorzien.  



6 Vragen aan de pfh. Er is een aantal keren gevraagd naar de al dan niet correcte 

afstelling van de VRI bij de Beemster brug, vooral voor 

voetgangers. Hoe staat het daarmee? 

 

Direct naar aanleiding van de gestelde vragen is er 

onderzoek verricht naar de oversteektijd voor voetgangers 

aan de zijde van Villa Zuidwijk en is deze aangepast. De 

wachttijd voor het rode licht bedraagt in het algemeen niet 

meer dan 2 minuten voor de weggebruiker, dus zowel voor 

auto als fietser/ voetganger. Wanneer het minder druk is 

wordt deze wachttijd minder lang. 

Er zijn daarna geen klachten meer binnengekomen, zo blijkt 

uit de meldingen registratie.  

 

  

  


