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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 7 februari 2017, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer J.R.P.L. Dings voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

De heer N.C.J. Konijn BPP 

De heer N.C.M. de Lange BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA 

Mevrouw A.A. Fabriek-Buijs CDA (bij punt 5 t/m 9) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 1 t/m 4 en 10 t/m 16) 

De heer G.J.M. Groot D66 

Mevrouw F.H. Heijmans-Go D66 (bij punt  1 t/m 4 en 13 t/m 16) 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (bij punt 5 t/m 12) 

De heer J.W.T. Smit D66  

De heer H.J. Vinke 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 

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 17 januari 2017. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

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

 Wethouder Butter doet de mededeling dat de werkzaamheden voor de aansluiting 

Purmerenderweg op de N244, met 3 maanden zijn opgeschort als gevolg van een 

archeologische vondst.  

Mevrouw Heijmans vraagt aandacht voor het ontbreken van containers voor het 

gescheiden inzamelen van afval en het tekort aan openbaar groen en 

parkeergelegenheid in de woonwijk De Nieuwe Tuinderij West. Mevrouw Van Boven 

vraagt of het college al een besluit heeft genomen op de ingebrachte zienswijzen op 

het ontwerp bestemmingsplan Volkstuinen Noorderpad ca. en vraagt of de 

aangenomen motie Beemster woningen in 2030 gasvrij, geeffectueerd zal worden 



Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d. 7 februari 2017                                                                  blz. 2 

voor in het woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij Oost. Mevrouw Helder vraagt 

aandacht voor de verkeersveiligheid voor overstekende fietsers bij de kruising 

Rijperweg – Hendrick de Keyserweg en bepleit onderzoek naar asverlegingen. 

De heer De Wildt vraagt (opnieuw) aandacht voor de beton paaltjes in de bocht van 

de kruising Zuiderweg – Nekkerweg. Deze paaltjes zijn bij slecht zicht onveilig voor 

fietsers. De heer Commandeur vraagt of de met oranje linten gemarkeerde bomen 

aan de Purmerenderweg, ter hoogte van de komende aansluiting op de N224, gekapt 

zullen worden. De heer De Lange vraagt naar de beantwoording van de gestelde 

technische vraag over de onderhoudskosten van MFC De Boomgaard en vraagt, 

onder verwijzing naar een nieuwsbrief van obs De Blauwe Morgenster, wanneer de 

raad over het project campusvorming Middenbeemster wordt geïnformeerd.  

Wethouder Butter beantwoordt de vragen (telkens nadat die zijn gesteld) waarbij 

wordt vastgesteld, dat de vragen van mevrouw Heijmans over de containers en het 

openbaar groen behoren tot de portefeuille van wethouder Zeeman. Op de technische 

vraag van de BPP over de onderhoudskosten van MFC De Boomgaard volgt nog een 

schriftelijk antwoord. 

 

5. Voorstel tot de herontwikkeling van de locatie De Bonte Klaver te 

Noordbeemster. 

 Bij dit agendapunt heeft de projectleider, de heer C. Leeflang, ook zitting aan de 

vergadertafel. 

De heer A. Kistemaker, voorzitter van de dorpsraad Noordbeemster, spreekt in bij dit 

agendapunt.  

Mevrouw Helder, de heer Commandeur en de heer De Lange stellen vragen aan de 

Kistemaker waarop wordt geantwoord.  

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn voor mevrouw M. de Leeuw, gebruiker 

van het gebouw, die aanwezig is en beschikbaar is voor beantwoording van eventuele 

vragen. 

Hierna reageren mevrouw Helder, de heer Commandeur, de heer De Lange, de heer 

Vinke en de heer Heijmans op het voorstel. Wethouder Butter gaat in op deze reacties 

en beantwoordt vragen.  

De heer De Lange stelt voor om voor het bedrag van circa € 57.000 niet alleen het 

gebouw maar ook de grond over te dragen om zo financiering voor de dorpsraad 

mogelijk te maken. De voorzitter stelt dat voor deze wijziging een amendement in de 

raadsvergadering zal moeten worden ingediend. Uit de discussie over deze aanvulling 

blijkt, dat de andere fracties en de wethouder de grond niet willen afstoten. Wethouder 

Butter geeft daarbij aan, dat de erfpachtcanon zal worden berekend vanuit het 

principe dat dit gebouw maatschappelijk vastgoed is. Dit zal dus geen commerciële 

prijs zijn. 

De voorzitter stelt hiermee vast, dat de fracties akkoord zijn met de verkoop van het 

gebouw en dit als A-punt kan worden geagendeerd voor in de raadsvergadering van  

7 februari 2017 met daarbij mogelijk een stemverklaring. 

 

6. Bespreken van de schriftelijke vragen van de fractie van D66 en de 

beantwoording hierop, inzake de omvang van de aangekochte gronden Brand 

(uitleggebied Zuidoostbeemster II). 

 De voorzitter geeft als eerste het woord aan fractie van D66. De heer Groot en daarna 

mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, de heer Konijn en de heer Vinke gaan in 

op de inhoud van deze zaak. De heer Groot bepleit hierbij een vervolgonderzoek en 

dit vindt steun bij de andere fracties met de kanttekening van mevrouw Van Boven en 
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de heer Commandeur dat dit alleen zinvol is, na zoveel jaren, als daarmee de zaak 

nog kan worden hersteld. Wethouder Butter beantwoordt de nadere vragen en gaat in 

op de reacties. Daarbij geeft hij aan, dat het college nader extern onderzoek wil laten 

verrichten naar de rechtmatigheid van de besluitvorming. Over dit punt brengt de 

voorzitter in herinnering, dat de raad destijds inzage heeft gehad in dit dossier en het 

college zich op grond van artikel 169 van de Gemeentewet heeft verantwoord over de 

voorgenomen aankoop.  

De fracties stemmen in met het voorstel van de wethouder om in opdracht van het 

college extern onderzoek te laten uitvoeren met de aantekening, dat de raad – voor 

de vraagstelling van dit onderzoek – bij de voorbereidingen hiervan wordt betrokken. 

De voorzitter stelt vast dat hiermee, voor dit moment, alles is gezegd en sluit dit 

agendapunt af. 

 

7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van de financiële bijdrage voor de 

aansluiting van de Purmerenderweg op de N244. 

 Mevrouw Van Boven, mevrouw Fabriek, de heer De Lange, de heer Vinke en de heer 

Groot reageren op het voorstel. De heer Groot geeft hierbij aan niet in te stemmen 

met het dekkingsvoorstel; de kosten moet volledig uit de grondexploitatie ZOB1 

worden voldaan. Wethouder Butter gaat in op deze reacties en beantwoordt de 

vragen. De wethouder geeft aan, dat het college in het vervolg aan de raad zal 

voorstellen om komende grondexploitaties in een openbare vergadering vast te 

stellen in plaats van daarvan alleen kennis te nemen via een vertrouwelijke ter inzage 

legging.  

Mevrouw Van Boven, mevrouw Fabriek en de heer Vinke geven in 2e termijn aan in 

stemmen met het voorstel (de heer De Lange had dit in zijn 1e termijn al aangeven). 

De heer Groot zegt in te stemmen met de financiële bijdrage maar niet met de 

dekking hiervan. Hij kondigt aan in de raad een motie te zullen indienen waarin zijn 

fractie het ongenoegen wil uitspreken over de gang van zaken in dit dossier. 

De voorzitter stelt vast, dat dit voorstel als A-punt kan worden geagendeerd voor in de 

raadsvergadering van 7 februari 2017 met daarbij een stemverklaring over het 

dekkingsvoorstel en de motie van de fractie van D66.  

 

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

 Burgemeester Van Beek deelt mede, dat mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde vandaag 

door het college is benoemd tot gemeentesecretaris en mevrouw A.G. Dehé tot loco-

gemeentesecretaris. 

Mevrouw Van Boven vraagt om documenten waaruit blijkt, dat het college niet meer 

dan € 10.000 heeft betaald aan het onderzoek evaluatie ambtelijke samenwerking. 

Burgemeester Van Beek zegt toe dat de raad de documenten krijgt waaruit blijkt dat 

Beemster niet meer dan dit bedrag aan dit onderzoek heeft betaald. 

De heer De Lange vraagt naar de status van de realisatie van een loopbrug over de 

ringvaart bij de Westdijk ter hoogte van de Hobrederweg en vraagt om aandacht voor 

de ganzenproblematiek. Burgemeester Van Beek beantwoordt de vragen waarbij zijn 

op de 1e vraag een schriftelijk antwoord toezegt. 

 

9. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland. 

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

als A-punt kan worden geagendeerd voor in de raadsvergadering van 7 februari  

2017. 
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10. Voorstel tot besluitvorming over de uitkomsten van de evaluatie ambtelijke 

samenwerking. 

 De voorzitter geeft als eerste het woord aan fractie van de BPP. De heer Schagen 

benoemt voorwaarden en vraagt of het college die herkent als noodzakelijk om te 

komen tot een gezamenlijke ambtelijke organisatie. De heer Vinke, de heer Groot, 

mevrouw Van Boven en de heer Commandeur stemmen in met het voorstel. Mevrouw  

Van Boven stelt daarbij vragen over de uitwerking. Burgemeester Van Beek is 

verheugd met de brede steun voor het voorstel, herkent de voorwaarden voor de 

uitwerking en beantwoordt de vragen. Het college zal de raad meenemen in het 

verloop van het verdere proces waaronder bijvoorbeeld inzake het bestuursconvenant 

en het communicatieplan. 

De heer Schagen geeft in 2e termijn aan dat zeker ook door de beantwoording van 

portefeuillehouder zijn fractie instemt met het voorstel.  

De voorzitter stelt vast, dat dit voorstel hiermee als A-punt kan worden geagendeerd 

voor in de raadsvergadering van 7 februari 2017. 

  

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

 Mevrouw Van Boven vraagt waarom het college het principeakkoord over de 

opheffing van BaanStede niet heeft getekend en of er bij de raadsthemabijeenkomst 

van 14 februari a.s. al antwoorden zullen zijn op de door het college gestelde vragen. 

De heer De Wildt vraagt of de recent bekend geworden kostenoverschrijding voor 

Purmerend bij het verstrekken van hulpmiddelen via de WMO, ook opgaat voor 

Beemster. Wethouder Jonk beantwoordt deze vragen (telkens nadat die zijn gesteld). 

Wethouder Jonk deelt hierna mede, dat het Centrum voor Jeugd en Gezin tijdelijk 

onderdak heeft in het gemeentehuis. Dit was noodzakelijk omdat de eigen vestiging 

tijdelijk niet bruikbaar is. Verder deelt zij mede dat op 27 januari de ondertekening 

heeft plaatsgevonden van de contracten voor de enkelvoudige specialistische 

jeugdhulp 2018.  

 

12. Voorstel kennis te nemen van het bestuursconvenant en tot het wijzigen van de 

gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland. 

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

als A-punt kan worden geagendeerd voor in de raadsvergadering van 7 februari  

2017. 

 

13. Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman. 

 Mevrouw Heijmans vraagt aandacht voor het ontbreken van containers voor het 

gescheiden inzamelen van afval en het tekort aan openbaar groen in de woonwijk De 

Nieuwe Tuinderij West. Mevrouw Van Boven vraagt wanneer de raad wordt 

geïnformeerd over de verdeling van de gelden binnen de verschillende 

subsidieplafonds 2017 (deze verslaglegging is zo in oktober 2016 in het raadsvoorstel 

aangekondigd) en vraagt hoe de wethouder de raad zal betrekken bij de vorming van 

nieuw subsidiebeleid tegen thans de achtergrond van de komende kadernota. 

Wethouder Zeeman beantwoordt de vragen (telkens nadat die zijn gesteld) en geeft 

daarbij aan dat de raad het overzicht van de subsidieverdeling 2017 nog krijgt. 

Wethouder Zeeman doet hierna mededelingen over de start van het 

gladheidsbestrijdingsseizoen en over het lopende handhavingstraject voor de 

voormalige bedrijfswoning bij het tankstation in Noordbeemster. Op de vraag van de 

heer Commandeur bij agendapunt 4 over de bomen aan de Purmerenderweg zegt zij 

een schriftelijk antwoord toe. 
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14. Bespreken van het ingekomen stuk definitief Provinciaal Meerjarenprogramma 

Groen 2017-2021 (PMG). 

 De voorzitter geeft het woord aan fractie van de BPP die om deze agendering heeft 

gevraagd. De heer De Lange geeft aan om deze behandeling te hebben gevraagd om 

zo doorlopend aandacht te houden voor de relatie bestaande natuur, ontwikkeling van 

nieuwe natuur versus de economische belangen in de gemeente Beemster en wil elk 

document hierover ook kunnen begrijpen. De heer De Wildt, mevrouw Helder, de heer 

Smit en de heer Vinke herkennen dat deze aandacht er is bij het college en hebben 

geen behoefte om hierover inhoudelijk te spreken. Wethouder Zeeman vraagt om een 

verheldering, nu of later, door de heer De Lange over de passage in brief van 30 

januari over (gedane) investeringen binnen het PMG voor dit gebied die op termijn 

teniet worden gedaan. Zij biedt ook aan om desgewenst een verkorte versie van de 

PMG voor de commissie te verzorgen. De heer De Lange stelt voor om later over het 

punt van de investeringen nader te spreken met de wethouder. 

De voorzitter sluit deze bespreking af. 

 

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

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

16. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 28 februari 2017 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

N.C.M. de Lange  M. Timmerman 


