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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 19 april 2016, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van 

het gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

De heer N.C.M. de Lange voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA 

De heer J.C. de Wildt CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

De heer J.W.T. Smit D66  

De heer J.R.P.L. Dings PvdA/GroenLinks 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks 

Mevrouw M.L. van Boven VVD 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

    

Op uitnodiging aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester 

De heer G.H. Hefting wethouder BPP 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De oorspronkelijke agenda is vooraf gewijzigd met het doel om het agendapunt 

centrale halteplaats eerder op de avond te behandelen gezien het groot aantal 

toehoorders bij dit punt op de publieke tribune (ongeveer 85 personen) en het groot 

aantal insprekers. Het jaarlijks veiligheidsoverleg is verplaatst naar een latere 

commissievergadering. De commissie stelt de agenda zo vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 22 maart  2016. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

Mevrouw Jonk merkt naar aanleiding van deze besluitenlijst op dat de fractie van de 

BPP tot op heden van de provincie niet de aangekondigde brief heeft ontvangen met 

betrekking de herinrichting N243. Verder wijst zij erop, dat de raad nog niet de 

toegezegde brief heeft ontvangen over de status van het verzoek om een loopbrug te 

realiseren over de ringvaart bij de Westdijk ter hoogte van de Hobrederweg. 

 

4. Beeldvormende bespreking van het voorstel tot de realisatie van een centrale 

halteplaats voor het openbaar vervoer in Middenbeemster 

 De voorzitter geeft aan, dat de bespreking in deze vergadering beeldvormend is. 
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Besluitvorming is vanavond niet aan de orde. Dit volgt later in de tijd en is ook 

afhankelijk van de uitkomst van deze commissievergadering.  

Bij dit agendapunt hebben zich 8 insprekers gemeld. Er is ook een schriftelijke reactie 

ingekomen van het Historisch Genootschap Beemster, die wordt aangemerkt als 

schriftelijke inspraak. 

De voorzitter zet hierna de procedure voor het inspreken uiteen en geeft naar de 

commissie aan, dat per fractie er meerdere sprekers kunnen zijn omdat dit een 

beeldvormende bespreking is.  

Hierna geeft hij het woord aan de insprekers die in deze volgorde het woord richten tot 

de commissie: 

1. De heer J. de Wit, bewoner van Kronenburg 7 en namens Beemsterlingen. 

Na zijn inspraak overhandigt de heer De Wit aan de voorzitter de lijst met ongeveer 

800 handtekeningen van tegenstanders van dit voorstel.  

2. De heer K.J. Bos, bewoner van Rijperweg 104. 

3. De heer J. Rikveld namens fietsersbond afdeling Waterland. 

4. De heer W. van Brussel, bewoner van Rijperweg 103. 

5. Mevrouw S.M. Ruijs-Buskermolen, bewoonster van Zwaansvliet 27. 

6. Mevrouw M. de Ruijter, bewoonster van Rijperweg 72. 

7. De heer T.J. Conijn, voorzitter van de dorpsraad Middenbeemster. 

8. De heer V.S.E. Falger, bewoner van Middenweg 173. 

De commissieleden stellen vragen aan de heer De Wit, de heer Rikveld, mevrouw De 

Ruijter en de heer Conijn (telkens nadat de persoon heeft ingesproken). 

 

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de commissie.  

De heer Groot pleit voor het onderzoeken van andere locaties dan de locatie aan de 

Rijperweg. Mevrouw Van Boven vindt deze locatie wel geschikt, in het algemeen 

belang, omdat dit veel problemen oplost. Mevrouw Helder zet haar alternatief uiteen en 

spreekt zich uit tegen de locatie aan de Rijperweg. Dit geldt ook voor de heren De 

Wildt en Commandeur met een voorkeur voor handhaving van de huidige halteplaats, 

het Marktplein. De heer Schagen is tegen de locatie aan de Rijperweg en pleit voor het 

onderzoeken van alternatieve locaties waaronder het door de fractie zelf aangedragen 

alternatief. De heer De Waal stelt dat de verkenning voor deze locatie nog niet 

compleet is en pleit voor het verder onderzoeken en onderbouwen hiervan. 

Wethouder Butter reageert op hetgeen vanuit de commissie is ingebracht en geeft 

daarbij aan verkeersonderzoek te zullen doen voor de locatie die uiteindelijk aan de 

raad zal worden voorgesteld met een financiële onderbouwing van de bijkomende 

kosten. 

De heer Commandeur vraagt om een schorsing. De voorzitter stelt voor om niet te 

schorsen en ernaar toe te werken, dat via een korte tweede termijn deze bespreking 

wordt afgerond waarna de vergadering wordt geschorst om het publiek gelegenheid te 

geven de zaal desgewenst te verlaten. Aldus wordt besloten. 

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de commissie voor de tweede termijn. 

In tweede termijn spreken de heer Groot, mevrouw Van Boven, mevrouw Helder, de 

heer De Wildt, de heer Commandeur, de heer Schagen en de heer De Waal. 

Wethouder Butter geeft aan opnieuw onderzoek te zullen doen naar wat realistische en 

financieel haalbare locaties zijn en voor die locatie(s) zal dan verkeersonderzoek 

worden gedaan.  

De voorzitter sluit hierna de bespreking af en schorst (om 21.55 uur) de vergadering. 
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De voorzitter heropent de vergadering om 22.00 uur en stelt voor om eerst agendapunt 

9 van de agenda te behandelen en daarna de andere nog openstaande 

agendapunten. Aldus wordt besloten 

 

9. Voorstel om in te stemmen met de 1e wijziging van de begroting 2016 van de 

GGD Zaanstreek-Waterland en tevens kennismaking met de directeur van deze 

dienst. 

 Bij dit agendapunt is de heer Strijthagen, directeur van de GGD aanwezig voor een 

kennismaking.  De voorzitter geeft het woord aan de heer Strijthagen. De heer 

Strijthagen stelt zich voor en geeft aan ernaar te streven nog voor het zomerreces met 

de raden in gesprek te willen komen over de concept visie van de GGD. 

De heer Dings, de heer Schagen, mevrouw Van Boven, mevrouw Segers en de heer 

Groot hebben vragen voor de heer Strijthagen waarop hij antwoord geeft. 

De voorzitter gaat hierna over tot bespreking van het voorstel over de 1e wijziging van 

de begroting 2016. 

Mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, mevrouw Jonk, de heer Dings en de heer 

Groot gegeven aan in te stemmen met het voorstel. De voorzitter stelt vast, dat dit 

voorstel als A-punt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 april. 

5. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 Gezien de uitloop van deze vergadering vraagt de voorzitter of er dringende vragen 

voor de portefeuillehouder zijn. Die zijn er niet. 

 

6. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 Er zijn geen dringende vragen voor de portefeuillehouder. 

 

7. Voorstel tot de 2e wijziging van de tarieventabel 2016 behorende bij de 

Legesverordening 2015. 

 De voorzitter stelt vast, dat de commissie zich met dit voorstel kan verenigen en dit als 

A-punt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 april. 

 

8. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Hefting. 

 Er zijn geen dringende vragen voor de portefeuillehouder. 

 

10. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 De voorzitter vraagt ook bij dit agendapunt of er dringende vragen zijn. Mevrouw Jonk 

vraagt, gezien de komende sluitingstermijn, of het college overweegt een zienswijze in 

te dienen op de partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening voor het 

niet toestaan van zonneweiden in een werelderfgoed. Wethouder Zeeman antwoordt 

hierop bevestigend. Mevrouw Segers pleit voor consultatie vooraf van de raad over de 

inhoud van deze zienswijze. Wethouder Zeeman geeft aan, dat dit gelet op het 

vergaderschema van de commissie in tijd niet haalbaar is. De voorzitter stelt voor om 

de consultatie schriftelijk te laten plaatsvinden.  

11. Voorstel tot het voortzetten van het brengsysteem voor de inzameling van PMD-

afval (plastic, metalen verpakkingen en drankkartons). 

 De voorzitter stelt vast, dat de commissie zich met dit voorstel kan verenigen en dit als 

A-punt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 april. 

De heer Commandeur complimenteert de bevolking met de behaalde 

inzamelresultaten en stelt voor dit zo actief te communiceren.  
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De voorzitter stelt vast, dat dit compliment ook geldt namens de andere fracties. 

Wethouder Zeeman geeft aan dit compliment te zullen overbrengen. 

  

12. Ingekomen stukken. 

 Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

13. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders). 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

14. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 17 mei 2016. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 

 

 


