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1 Raad 6 

 

Nav de (laatste) rapportage KokxDeVoogd: deze is nooit 

toegelicht en de raad heeft niet de gelegenheid gehad 

direct vragen te stellen aan KokxDeVoogd. Is er voor 

besluitvorming op 09-01-2017 nog gelegenheid? 

 

Het thans voorliggende stappenplan “beslisdocument 

colleges vervolgproces samenwerking Purmerend-

Beemster” is opgesteld door de directies van Purmerend 

en Beemster met ondersteuning door het bureau 

KokxDeVoogd. Vragen hierover kunnen aan de directie 

worden gesteld. Hiervoor is gelegenheid geweest bij de 

behandeling hiervan in de raadscommissies van 29 

november en 19 december.  

 

2 4 Gelezen de Bekendmaking Ministerie van Infr. en 

Waterstaat “Wijziging geluidproductieplafonds op 

referentiepunten”: daar wordt de A7 bij “onjuiste 

gegevens” genoemd. 

Vraag: Betreft dit ook het in Beemster gelegen traject A7? 

Zo ja, heeft dit gevolgen voor de geluidswaarden tav 

geplande woningbouw in ZOB? 

 

Uit controle van gegevens bij het naleven van 

geluidproductieplafonds is gebleken dat op een aantal 

wegvakken een grote groei of afname van verkeer heeft 

plaatsgevonden. Dit was de aanleiding om voor 

een aantal wegvakken uit het Geluidregister de 

verkeersgegevens nader te analyseren. Bij deze analyse 

is geconstateerd dat de verkeersgegevens op 13 locaties 

in Nederland niet consistent zijn met (recente) tellingen en 

met de verkeersgegevens van aangrenzende wegvakken 

resulterend in verschillen van meer dan 0,5 dB. 

Voor wat betreft de A7 betreft dit de aansluiting 

Wieringerwerf. 

Deze aanpassingen hebben voor de Gemeente Beemster 

dan ook geen gevolgen. 

Zie ook Rapport Herstel van onjuistheden in het 

Geluidregister rijkswegen pagina 7. 
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3 8 Waarom worden oudgediende en zeer gerespecteerde 

bestuurders niet meer bij van gemeentewegen 

georganiseerde gelegenheden, zoals recent bij de 

boekpresentatie: Droogmakerij de Beemster; Polder van 

Wereldformaat, uitgenodigd? 

 

De door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten zijn 

openbaar en dus voor iedereen toegankelijk, daar wordt 

geen onderscheid gemaakt. Oud bestuurder zijn is geen 

privilege op grond waarvan uitnodigingen verstuurd 

worden. Voor de boekpresentatie zijn naast het openbare 

karakter op naam uitnodigingen verstuurd o.a. aan de 

heer Brinkman als ambassadeur van Stichting 

Werelderfgoed Nederland. De heer Brinkman zal om zijn 

moverende redenen hier geen gebruik van hebben 

gemaakt.  

 

4 4 of 8 Kunt u iets zeggen over de onmin die is ontstaan door de 

weigering ontheffing winkeltijden zoals vermeld in de 

Winkeltijdenverordening? 

 

Er is een ontheffing openingstijden aangevraagd door 

Supermarkt Deen voor 24 en 31 december 2017. Op 

grond van de Winkeltijdenverordening Beemster 2013 

mogen winkels in de kernen van de Beemster geopend 

zijn van 12.00 tot 18.00 uur. In de verordening is geen 

mogelijkheid geboden om hiervoor ontheffing te verlenen. 

In de verordening heeft de gemeenteraad het college 

namelijk niet de bevoegdheid gegeven om buiten deze 

tijden (behalve voor 24 december na 19.00 uur) ontheffing 

te verlenen. Als gevolg hiervan heeft het college besloten 

om niet mee te werken aan de verruiming van de 

openingstijden.  

 

5 9 Kan het college de raad informeren over de afhandeling 

verkoop onroerend goed Baanstede. Dit in het licht van 

eerdere terughoudendheid omtrent het akkoord van het 

lopende proces? 

Was er achteraf reden tot deze voorzichtigheid en kunt u 

dit onderbouwen met feiten? 

 

 

Het pand BaanStede is in 2017 verkocht aan een 

marktpartij. Bij de verkoop zijn afspraken gemaakt over de 

huur van het pand door de toenmalige GR 

Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland tot het 

moment van opheffing (1-1-2018) en is een huurintentie 

afgegeven door de eigenaren van het huidige 

Participatiebedrijf  (Purmerend en Zaanstad) voor de 

periode van 3 jaar. Door de verkoop van het pand zijn de 
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frictiekosten niet verslechterd.  

Terughoudendheid ten tijde van de verkoop was wenselijk 

in verband met de onderhandelingspositie ten opzichte 

van de marktpartijen. 

 

6 RC 6 Heeft het college de uitkomsten van de recent 

vastgestelde woonvisie op dit bestemmingsplan 

toegepast?                          Kunt U ook zeggen op welke 

onderdelen is afgeweken?              Wordt 

stadsverwarming in dit bestemmingsplan opgenomen? 

 

Woonvisie 

De Woonvisie Beemster 2018-2025 is op 7 november 

2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Reeds op 29 

augustus jl. heeft het college het besluit genomen het 

ontwerpbestemmingsplan “De Nieuwe Tuinderij – Oost” 

ter inzage te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 

ter inzage gelegen van 11 september t/m 23 oktober 

2017. Derhalve is het niet mogelijk geweest de 

uitgangspunten van de recent vastgestelde woonvisie op 

te nemen in het ontwerpbestemmingsplan. In aanvulling 

op de reeds voorgestelde ambtshalve wijzigingen ligt het 

voor de hand dat de toelichting van het bestemmingsplan 

(paragraaf 4.3.3) ambtshalve op de meest actuele situatie 

wordt aangepast.   

Bij de verdere ontwikkeling van de nieuwe woonwijk wordt 

aangesloten bij (het beleid in) de recent vastgestelde 

woonvisie.  

 

Stadsverwarming 

In het bestemmingsplan is niet opgenomen op welke wijze 

de nieuwe woonwijk zal worden verwarmd. Dit neemt 

echter niet weg dat bij de verdere ontwikkeling van De 

Nieuwe Tuinderij - Oost” invulling wordt gegeven aan de 

opdracht uit de motie “Beemsterwoningen in 2030 gasvrij” 

en gewerkt moet worden met alternatieven voor gas. In 

dat kader is De Beemster Compagnie op dit moment in 

gesprek met SVP (Stadsverwarming Purmerend).   
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7 RC 7 Raadsvoorstel en ontwerpbesluit wordt 2017 2 x 

genoemd. Moet dit niet 2018 zijn? 

 

 

U heeft gelijk. Dit moet 9 januari 2018 zijn ipv 2017. Dit is 

inmiddels gecorrigeerd. 

9  Raad 6 Wanneer heeft het college besloten een bestuurlijke fusie 

aan te gaan met Purmerend?  Wij hebben dit nergens in 

de B&W notulen terug kunnen vinden?  

 

Het college heeft het formele besluit genomen op 14 

november 2017, na diverse bijeenkomsten waarin alle 

collegeleden zich unaniem uitspraken voor een 

bestuurlijke fusie met Purmerend. Het collegebesluit en 

een weergave van het proces hieraan voorafgaand sturen 

wordt u separaat toegestuurd. 

 

9  Raad 6 Wanneer heeft het college besloten een bestuurlijke fusie 

aan te gaan met Purmerend?  Wij hebben dit nergens in 

de B&W notulen terug kunnen vinden?  

 

Op 14 november 2017. Zie hiervoor de bijlagen: 

collegebesluit 14 november 2017 en bijlage memo waarin 

is beschreven welk proces hieraan is voorafgegaan. 

 

 


