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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 5 In de beantwoording van de vraag in de 

commissievergadering van 30 januari inzake de 

mogelijkheid tot versoepeling milieuafstand in de nieuwe 

Omgevingswet (met een terechte conclusie) heeft de 

wethouder de vraag teruggebracht tot de casus Jisperweg 

en tot 2x toe is daar in de beantwoording gesproken over 2 

agrarische ondernemingen. 

Geheel los van de ontstane discrepantie tussen de 2 

eigenaren/buren: Wat is nog het probleem tussen beide 

agrarische ondernemingen als het gaat om de 

bedrijfsuitoefening en bedrijfsmatig wonen? 

Er vanuit gaande dat 2 agrarische bedrijven elkaar 

bestemmingsplan technisch niet kunnen hinderen. 

 

Er bestaat onenigheid tussen beide agrarische 

ondernemingen (hierna te noemen A en B) over een aantal 

zaken, te weten: 

1. in hoeverre is de stolp op het perceel van A  

    noodzakelijk voor de bedrijfsvoering om op grond van  

    het bestemmingsplan te mogen worden bewoond; 

2. in hoeverre is de aanwezigheid van de stal op het  

    perceel van A op grond van het bestemmingsplan  

    toegestaan; 

3. in hoeverre moet er ten aanzien van B worden  

    gehandhaafd op grond van het Activiteitenbesluit  

    milieubeheer omdat haar bedrijfsvoering zich te dicht bij  

    de bovengenoemde stolp bevindt. 

     

2 RC 8 Vorig najaar kwam eerst de tegenvaller rond Jeugdzorg (6 

ton). Medio november kwam het bericht dat het toch weer 

meeviel. Waar staan we nu t.o.v. die eerder 6 ton 

verhogingskosten? 

 

Het tekort van € 600.000 had betrekking op jeugd  

(€ 500.000) en participatie (€ 100.000). Dit tekort is 

meegenomen in de aangeboden begroting 2018, maar 

middels een amendement van D66 verlaagd naar  

€ 270.000 (op programma 2), waardoor het resultaat 

voordeliger werd.  

In november is de 2e tussenrapportage behandeld in de 

Raad en hierin is opgenomen dat er onzekerheden zijn op 

programma 2, waardoor er in 2017 een overschot zou 

kunnen ontstaan. Voor 2017 is er geen tekort geraamd, 
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maar is er uitgegaan van budget neutraal begroten. Op dit 

moment is er nog niet bekend of er inderdaad een 

overschot is voor 2017. Dit heeft overigens vooralsnog 

geen gevolgen voor de begrote tekorten voor de komende 

jaren. 

 

3 RC 8 Om te kunnen bepalen in hoeverre Beemster in 2018 de 

beheerplannen kan aanpakken en wat het effect is als in 

2019 en de daaropvolgende jaren dit op vol niveau (4-5 

jaar) plaatsvindt, de volgende vraag?  

Stel de volgende voorwaarden:  

De beheerplannen zijn opgesteld, maar dienen vastgesteld 

te worden door de Raad om het budget en de uitvoering op 

het gestelde niveau te laten plaatsvinden. Zoals bekend is 

het hebben van actuele beheerplannen en de uitvoering 

hiervan een wettelijke verplichting. De beheerplannen zijn 

opgesteld conform het besloten niveau C, wat het minimale 

niveau is.  

   2018 2019 t/m2021  

  - Verkoop gemeentehuis niet in 

2018 maar in 2019        

 

-175.000 

 De opgesomde mogelijkheden om de resultaten in 2018 en 

verder minder negatief/positiever te laten zijn, kunnen bij 

de begrotingsbehandeling 2019 besproken worden. 

Het betreffen politieke besluiten, waarbij niet alle 

mogelijkheden uitgevoerd kunnen worden of waar een 

meerderheid van de Raad het mee eens zal zijn.  

De conclusie van het college is dat de voorliggende 

beheerplannen vastgesteld dienen te worden, zodat de 

uitvoering plaats kan vinden en de budgetten verwerkt 

kunnen worden in het financieel meerjarenperspectief. 

De nieuwe Raad kan bij de begroting 2019-2022 

mogelijkheden aandragen voor bezuinigingen of om andere   

keuzes mogelijk te maken.  

  - De gemeentewerf afstoten                                    plus?  

  - Verhoogt de belastingen met   3 x 6% 

  - Gaat over tot basis bibliotheek 

in Purmerend en 4 service 

punten in Beemster 

          plus? 

  - Winstneming GREX opleve-

ring De Keyser fase1 in 2018 

 

plus? 

 

  - Gaat in 2018 met slechts 1 ton 

achterstallig onderhoud         

 

-100.000 

 

  - Vanaf 2019 tenminste 5 jaar 

volle uitvoering beheerplannen 

  

-450.000 

   

Aannemende dat er geen verdere grote tegenvallers zijn. 

Kan de gemeente Beemster de komende jaren zwarte 

cijfers blijven schrijven op deze wijze? 
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4 RC 5 Gelezen in het Dagblad Waterland van 19-02-18 “Kleine 

velden nog rendabel” NAM met daarbij de vermelding dat 

recent in Beemster een 3e gas winput in gebruik is 

genomen. 

- Vraag: bij de recent verleende concessie is telkens 

gesproken over een 2e boring/ winput. Wat is het 

werkelijke aantal winputten in gebruik? Dit mede in 

relatie tot 24 uur activiteiten die op platform Jisperweg 

Westbeemster sinds enkele weken plaatsvinden. 

- In het artikel wordt ook gesproken over Taqa. Daarbij is 

niet genoemd het platform/ winput elders aan de 

Jisperweg (zuid) waar momenteel geen activiteiten zijn. 

Vraag: wat is de status van deze winput? Waarvan bij 

de inloop NAM in 2017 niemand op de hoogte was van 

de aanwezigheid van de Taqa locatie. 

 

De vragen zijn voorgelegd aan respectievelijk de NAM en 

Taqa. 

 

De NAM heeft hierop als volgt geantwoord: de NAM heeft 2 

locaties in Beemster, in de Havermeer te Noordbeemster 

en aan de Jisperweg in Westbeemster. Beide locaties zijn 

in productie. Waar in het krantenartikel wordt gesproken 

over de ingebruikname in de vorige maand van een (3e) 

winpunt wordt de bestaande locatie Noordbeemster 

bedoeld. Over de boring op deze locatie is de gemeente in 

2017 uitvoerig geïnformeerd. 

 

TAQA heeft (op 20 februari om 17.50 uur) medegedeeld 

dat dit bedrijf niet actief is in Beemster. De enige drie 

velden waaruit TAQA gas wint, bevinden zich in Groet, 

Bergen en Schermer. 

 

 


