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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 10 vragen mw. 

A. Zeeman 

Na de evaluatie PMD, wordt het afvalcontainerparkje op 

het kerkplein in Westbeemster gecentraliseerd op het 

groenstrookje aldaar? Dit om het beslag op het 

parkeerterrein te verkleinen. 

 

Zoals al eerder toegezegd zal het afvalcontainerparkje 

heringericht worden nadat de raad voor een definitief 

brengsysteem heeft gekozen. Dit is inderdaad nu het geval 

en nu zal de herinrichting z.s.m. gerealiseerd worden.  

2 9 vragen hr. 

D.Butter 

Inzet van gemeente Beemster t.a.v. Groepsaankoop 

zonnepanelen “SamenZonneEnergie”; BPP ziet dit niet los 

van het nog vast te stellen beleid/ regelgeving plaatsen 

zonnepanelen op naar de openbare ruimte gelegen 

dakvlakken / taluds en andere creatieve oplossingen.  

Is deelname aan deze inschrijving daardoor niet te 

opportuun? 

 

De groepsaankoop is gericht op de particuliere 

huiseigenaren (daken) van de deelnemende gemeenten. 

Realisatie van zonnepanelen op woningen is binnen 

standaard (landelijke) voorwaarden vergunningsvrij. Het 

lokale beleid/regelgeving heeft betrekking op realisatie van 

zonnepanelen ten behoeve van de agrarische 

bedrijfsvoering en (grondgebonden) zonne-installaties.   

3 9 / 10 vragen 

hr. D.Butter/ 

mw. Zeeman 

Wordt het gemeentelijk standpunt inzake plaatsen 

zonnepanelen in het algemeen, onderdeel van de 

zienswijze/ reactie gemeente Beemster richting Herziening 

PRVS (zoals aan de orde gesteld tijdens de RC van 19 

april vragen aan mw. Zeeman) 

 

Het college heeft op 10 mei een zienswijze vastgesteld  

m.b.t. de ‘ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk 

gebied’ en die ingediend bij de provincie. De aanstaande 

ontwerp wijziging PRV heeft alleen hierop betrekking. 

Deze zienswijze is voor bespreking toegevoegd aan de 

agenda van de commissievergadering van 17 mei (punt 

10A). 

 

4 Vraag aan het 

College 

Kan de gemeenteraad tijdig de toegezegde zienswijze/ 

reactie gemeente Beemster herziening PRVS (voor 12 

mei) tegemoet zien? Dit om eventuele aanpassingen door 

de raad mogelijk te houden. 

 

Er is nog geen sprake van een integrale herziening van de 

PRVS. Wat nu ter visie gelegd is, betreft enkel het 

hierboven genoemde ‘ruimtelijke spelregels voor zon in het 

landelijk gebied’.  

5 3 RC, nav 

besluitenlijst 

BPP heeft nog geen antwoord ontvangen over de status 

loopbrug ringvaart Westdijk. 

Brief met informatie is verzonden. 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

  

6 5 RC Blz. 3 van 6 waarom het woordgebruik “waanzin”? Het woord ‘waanzin’ is in de DNA gekozen om aan te 

tonen dat De Beemster een zeer bijzonder gebied is. Het 

staat symbool voor de strijd tegen het water, het leven 

onder het zeeniveau etc. Dit is met name voor de 

buitenlandse bezoeker een niet voor te stellen aspect. 

Daarnaast kan ‘waanzin’ in het activiteitenaanbod ook 

worden aangewend om vernieuwende en experimentele 

activiteiten te ontplooien.   

 

7 5 RC Zou dit gezien kunnen worden als een subsidie van 

verschillende verenigingen/organisaties? 

 

Nee, het betreft een bijdrage aan een samenwerkings-

verband. Het geld wordt ingezet om expertise in te huren 

om De Beemster als werelderfgoed verder op de kaart te 

zetten en het toerisme te bevorderen. Dit dient een 

gezamenlijk gedragen doel. Het geld kan niet worden 

gezien als subsidie aan Beemster organisaties. 

 

8 5 RC  Wordt het gevraagde bedrag eenmalig uitgekeerd of 

stapsgewijs na behalen van bepaalde doelstellingen? 

 

De bijdrage bestaat uit twee stappen, namelijk de realisatie 

van een uitvoeringsprogramma en de ontplooiing van het 

Beemster merk. Het geld wordt peronderdeel uitgekeerd 

na goedkeuring van de voorstellen en activiteiten die 

worden ondernomen. Met de betrokken bureaus zijn 

voortgang overleggen gepland waarin de koers en de 

voortgang worden gemonitord, en waarin verder groen 

licht wordt gegeven. 

 

9 7 RC In het Kavelpaspoort van het gemeentehuis staat vermeld : 

de zichtrelatie tussen de bestuursvleugel en de kerk moet 

open zijn. Hoe verhoudt dit zich met de besproken van de 

haltelokatie in de Beeldentuin met “wachtoverkapping”? 

 

Dit betreft vooral de zichtlijn in de hoogte: ook nu is er op 

maaiveldniveau geen open zichtlijn, door de beukenhagen 

en door het daarachter gelegen pand van de huisarts. 

10 10 RC  Overweegt het college te anticiperen op de onrust rond het 

salaris van de directeur van de HVC? 

Wij beschouwen dit als een politieke vraag. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

11 10 RC vragen 

aan mw. 

Zeeman 

Programmarekening 

2015 programma 3 

Wonen en 

Ruimtelijke kwaliteit. 

Blz. 30 

 

Beleidsveld Ruimtelijke kwaliteit RO; wanneer kunnen we 

een voorstel verwachten mogelijke verplaatsing van een 

agrarisch bedrijf uit Westbeemster? 

Wij beschouwen dit als een politieke vraag. 

 


