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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 26 september 2017, aanvang 19.36 uur, in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer A.N. Commandeur voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

De heer M. Bakker BPP 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

De heer N.C.M. de Lange BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

Mevrouw A.A. Fabriek-Buijs CDA   

De heer J.C. de Wildt CDA 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66  

De heer G.J.M. Groot D66  

De heer J.W.T. Smit D66  

De heer J.R.P.L. Dings PvdA/GroenLinks (bij punt 6 - na de schorsing - t/m 17) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij punt 4 t/m 17) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 6 – tot de schorsing) 

Mevrouw M.L. van Boven VVD (bij punt 5 t/m 17) 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD  

De heer J.S. de Wit VVD (bij punt 1 t/m 4) 

    

Op uitnodiging aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester 

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

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde gemeentesecretaris 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 5 september 2017. 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Informatie en overleg met de NAM over de aangekondigde nieuwe boring 

gaswinningslocatie Havermeer Noordbeemster. 

 Bij dit agendapunt hebben de heren Kelder (development lead West) en Haarsma 

(vergunningen en omgevingsmanagement) en mevrouw Deij (communicatie) namens 

de NAM zitting aan de vergadertafel. Van het college zit niemand aan tafel. 

De voorzitter geeft het woord aan de vertegenwoordigers van de NAM voor een korte 

presentatie. Deze presentatie wordt uitgevoerd door de heer Kelder. Hierna stelt de 

voorzitter vast dat er geen inspreker zijn bij dit agendapunt, waarna er gelegenheid is 

voor de commissie tot het stellen van vragen en discussie met de NAM.  
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Vanuit de commissie zijn er vragen van heer Smit, de heer De Wit, de heer De Wildt, 

mevrouw Bregman, de heer Schagen en de heer De Waal aan de NAM. De 

vertegenwoordigers van de NAM beantwoorden deze vragen en hierover ontstaat 

discussie. Na deze discussie sluit de voorzitter dit agendapunt af en bedankt de 

vertegenwoordigers van de NAM voor hun aanwezigheid. 

 

5. Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman. 

 Er zijn geen vragen voor de portefeuillehouder. 

 

6. Voorstel met betrekking tot de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het 

2e parkeerterrein bij Fort Resort Beemster. 

 Bij dit agendapunt zitten de heren Bult en Boot en mevrouw Dijkstra van de ambtelijke 

organisatie aan tafel. 

Bij dit agendapunt heeft mevrouw E. Colijn, general manager van Fort Resort 

Beemster, zich vooraf aangemeld om te kunnen inspreken.  De voorzitter geeft 

mevrouw Colijn hiervoor de gelegenheid. Mevrouw Colijn spreekt in.  

Mevrouw Van Boven, de heer Smit en de heer De Lange stellen vragen aan mevrouw 

Colijn. Mevrouw Van Boven geeft hierbij aan dat zij alleen vragen heeft aan mevrouw 

Colijn en voor het debat geen woordvoerder is namens haar fractie; dat is mevrouw 

Helder. De voorzitter bedankt mevrouw Colijn en stelt vast dat de heer Rijser, die 

zitting heeft op de publieke tribune, een vraag heeft. De voorzitter geeft de heer Rijser 

gelegenheid om deze vraag te stellen. De heer Rijser geeft aan bewoner van de 

Nekkerweg te zijn en betrokken te zijn bij de stichting Nekkerzoom. Hij spreekt in bij 

de commissie. De commissie heeft geen vragen aan de heer Rijser. 

De voorzitter opent het debat in de commissie. De heer Smit, mevrouw Helder, de 

heer De Wildt, de heer De Lange en de heer De Waal reageren op het voorstel.  

De heer De Lange geeft in zijn reactie aan dat zijn fractie voornemens is om, bij de 

behandeling in de raadsvergadering, het voorstel te amenderen en geeft aan wat de 

strekking van dit amendement is. 

Wethouder Zeeman beantwoordt de vragen en gaat in op de reacties. 

In het debat in 2e termijn worden nieuwe vragen gesteld en blijkt dat de fracties van 

D66, CDA en PvdA/GroenLinks het collegevoorstel steunen. Mevrouw Helder geeft 

aan dat haar fractie verdeeld is en dringt aan op een behandeling als B-punt.  

Wethouder Zeeman gaat in op de inbreng en vragen vanuit de 2e termijn.  

De voorzitter sluit het debat af en constateert, dat dit een B-punt wordt waarbij de 

commissie zou kunnen besluiten om dit in de aansluitende raadsvergadering zo te 

agenderen vanuit spoedeisend belang, de handhavingstermijn van 1 oktober. 

Hierover heeft de heer Smit een vraag waarop wethouder Zeeman, mede op verzoek 

van de voorzitter, bevestigt dat de datum waarop het 2e parkeerterrein gesloten moet 

zijn - te weten op 1 oktober 2017 - van kracht blijft ongeacht hoe dit voorstel verder 

wordt behandeld. De heer De Lange wenst dit voorstel niet in de aansluitende 

raadsvergadering als B-punt te behandelen maar in die van 17 oktober.  

De heer Smit vraagt om een schorsing.  

De voorzitter schorst de vergadering en heropent die na 5 minuten.  
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De voorzitter stelt hierna vast dat de fracties van D66, VVD, CDA en BPP kiezen voor 

een behandeling van dit B-punt in de raadsvergadering van 17 oktober. De fractie van 

PvdA/GroenLinks vindt dat dit als B-punt kan worden geagendeerd in de aansluitende 

raadsvergadering op deze avond. 

Hiermee wordt dit een B-punt voor in de raadsvergadering van 17 oktober 2017. 

 

7. Vragen aan de portefeuillehouder D.J. Butter. 

 Bij dit agendapunt (en punt 8) heeft mevrouw Dehe, controller, zitting aan de tafel. 

Mevrouw Van Boven heeft een vraag over de btw plicht van (ambtelijk) 

samenwerkende gemeenten. 

 

8. Voorstel tot het vaststellen van de 1e tussenrapportage / bijstelling van de 

begroting 2017. 

 De heer Vinke, de heer Schagen, mevrouw Fabriek, mevrouw Van Boven en de heer 

Groot reageren op het voorstel. Wethouder Butter en mevrouw Van Duivenvoorde 

gaan in op de reacties en beantwoorden de vragen.  

De voorzitter stelt vast dat de commissie, met kanttekeningen, zich met dit voorstel 

kan verenigen en dit als A-punt kan worden geagendeerd voor de in de 

raadsvergadering van 26 september 2017.  

 

9. Schriftelijke reactie van de gemeenteraad op de brief van de provincie Noord-

Holland over de financiële positie 2017 van de gemeente. 

 De heer Schagen, mevrouw Fabriek, mevrouw Van Boven, de heer Groot en de heer 

Dings reageren op de ontwerp brief.  

De voorzitter stelt vast dat de commissie instemt met deze brief en de vaststelling 

hiervan als A-punt kan worden geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 26 

september 2017. 

 

10. Vragen aan de portefeuillehouder A.J.M. van Beek. 

 Er zijn geen vragen voor de portefeuillehouder. 

 

11. Voorstel om in te stemmen met de visie & samenwerkingsagenda Zaanstreek-

Waterland, in het kader van samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam.  

 Mevrouw Fabriek, mevrouw Van Boven, de heer Beemsterboer, de heer Dings en de 

heer Schagen reageren op het voorstel.  

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

A-punt kan worden geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 26 september 

2017.  

 

12. Voorstel tot het bespreken van het werkplan en begroting 2018 van de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

 Mevrouw Helder, de heer Beemsterboer, de heer Dings, de heer Schagen en 

mevrouw Fabriek reageren op het voorstel. Burgemeester Van Beek reageert op de 

oproep van de heer Schagen. 

De voorzitter stelt vast dat de commissie zich met dit voorstel kan verenigen en dit als 
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A-punt kan worden geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 26 september 

2017.  

 

13. Vragen aan de portefeuillehouder B.A.C. Jonk-de Lange. 

 Mevrouw Van Boven heeft twee vragen over de beantwoording van technische vraag 

nummer 22 van haar fractie (het verstrekken van een lijst met beleidsvelden waar 

Beemster geen beleid heeft of welk beleid binnenkort verloopt). 

De heer De Wildt heeft een vraag naar aanleiding van de budgetoverschrijding voor 

Jeugdzorg. 

 

14. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2018 

van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

 De commissie kan zich met dit voorstel verenigen waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 26 september 2017.  

 

15. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de 2e wijziging van de 

begroting 2017 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland 

(BaanStede). 

 De commissie kan zich met dit voorstel verenigen waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 26 september 2017.  

 

16. Rondvraag, voor andere vragen dan aan de portefeuillehouder. 

 De heer De Wildt bedankt de aanwezigen voor de belangstelling naar aanleiding van 

zijn recente auto-ongeluk.  

 

17. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.37 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 17 oktober 2017 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

G.J.M. Groot   M. Timmerman 


