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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 12 februari 2019 aanvang 19.30 uur in de raadzaal van 

het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer A.N. Commandeur voorzitter (bij punt 6 t/m 10) 

De heer M. Timmerman griffier 

De heer M. Bakker BPP 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

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

De heer N.C.M. de Lange BPP 

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

Mevrouw L.J.M. Schagen BPP 

De heer J.C. de Wildt CDA  

De heer G.J.M. Groot D66 (voorzitter bij punt 1 t/m 5, lid bij punt 6 t/m 10) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 1 t/m 5) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven VVD  

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst VVD  

    

Op uitnodiging aanwezig:  

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

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

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw A.G. Dehé loco-gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde gemeentesecretaris 

 

1. Opening. 

 De voorzitter, de heer Groot, opent de vergadering en meldt de afwezigheid met 

kennisgeving van mevrouw Van Duivenvoorde en de heer Commandeur, die deze 

aanvankelijk vergadering zou voorzitten. De griffier meldt dat door een technisch 

probleem met de apparatuur, de uitzending via internet en beeldregistratie er anders 

uitziet dan gebruikelijk. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De voorzitter staat stil bij de technische vragen van de fracties PvdA/GroenLinks en VVD 

waarin (gemotiveerd) de oproep is gedaan om het voorstel van agendapunt 6 (projecten 

GVVP) te splitsen en als afzonderlijke agendapunten in de commissie te behandelen.  

De fracties van CDA en PvdA/GroenLinks geven daarop aan het voorstel van punt 6 zo 

niet willen behandelen, maar gesplitst in afzonderlijke voorstellen. De fracties van BPP, 

D66 en VVD willen tot behandeling overgaan. Daarmede is de commissie, de 

meerderheid van de fracties, voor een behandeling van dit voorstel. De commissie stelt 

de agenda vervolgens ongewijzigd vast. 
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3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 22 januari 2019. 

 De commissie stelt de besluitenlijst gewijzigd vast. De wijziging is: de heer Groot was 

aanwezig bij punt 6 t/m 9.  

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Herinrichting N243 gemeente 

Beemster.   

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw Akka, beleidsmedewerkster, en de heer Bakker van de 

provincie Noord-Holland, tevens zitting aan tafel. 

Op het voorstel is ingesproken door de heer E. Blijlevens, mevrouw A. Boon-Hoogewerf, 

de heer W. Netel en de heer W. Appelman.  

De heer De Lange heeft vragen gesteld aan de heer Blijlevens en de heer Netel. 

Bij het debat over het voorstel waren de sprekers de heer De Lange, de heer De Wildt, 

de heer Vinke, mevrouw De Wit, de heer Smit, wethouder Zeeman en de heer Bakker. 

In het debat hebben de fracties van CDA en D66 aangeven in te stemmen met het 

voorstel. De fracties van BPP, PvdA/GroenLinks en VVD hebben verzocht om een 

agendering van dit voorstel als B-punt in de raadsvergadering van 5 maart 2019. 

Dit met als motivering: De fractie BPP heeft aangegeven voor een dilemma te staan 

tussen enerzijds de leefbaarheid en anderzijds de verbeterpunten die deze herinrichting 

ook kent. De tussentijd wil de fractie benutten voor nader overleg met de provincie 

Noord-Holland, de portefeuillehouder en de andere fracties. De fractie PvdA/GroenLinks 

heeft aangegeven in principe in te stemmen met het voorstel maar daarbij de oproep 

doet en wil doen aan de provincie Noord-Holland om de leefbaarheid voor aanwonenden 

te verbeteren onder andere door geluidsarm asfalt. De VVD geeft aan in de 

raadsvergadering van 5 maart een motie te willen indienen over het aanbrengen van 

geluidsarm asfalt. 

De voorzitter stelt vast dat de commissie het voorstel als een B-punt laat agenderen voor 

in de raadsvergadering van 5 maart 2019. 

 

De heer Commandeur is binnengekomen en neemt het voorzitterschap over van de heer 

Groot. 

 

6. Voorstel tot het uitvoeren en beschikbaar stellen van kredieten voor projecten op 

grond van het uitvoeringsprogramma Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. 

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw Bos, beleidsmedewerkster,  tevens zitting aan tafel. 

Bij het debat over het voorstel waren de sprekers de heer Groot, mevrouw Van Boven, 

de heer Vinke, de heer De Wildt, mevrouw Langerijs en wethouder Butter. 

Uit het debat blijkt, dat de fracties van BPP, D66 en VVD instemmen met alle onderdelen 

van het voorstel. De fractie CDA stemt niet in met onderdeel 1, het voorstel voor het 

project inrijverbod Oostdijk Zuidoostbeemster. De fractie PvdA/GroenLinks stemt niet in 

met onderdeel 3, het voorstel over het onderzoek vrachtverkeer centrumgebied 

Middenbeemster. Met de andere onderdelen van het voorstel stemmen beide fracties in. 

In dit debat hebben de fracties van CDA en PvdA/GroenLinks gevraagd om een 

agendering als B-punt in de raadsvergadering van 5 maart 2019 waarbij voor elk 

onderdeel dan een apart voorstel aan raad wordt gedaan.  

Na de 2e termijn van het debat heeft de heer Vinke gevraagd om een schorsing.  

De voorzitter heeft de vergadering om 21.51 uur geschorst en om 21.56 uur heropend. 

Hierna hebben de heren Vinke en De Wildt aangegeven dat het voorstel als A-punt kan 

worden geagendeerd voor een behandeling in de raadsvergadering van 12 februari 2019 
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en aangekondigd dat vanuit hun fracties dan stemverklaringen zullen worden afgelegd. 

De voorzitter stelt vast dat de commissie het voorstel als een A-punt laat agenderen voor 

in de raadsvergadering van 12 februari 2019. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van een voorkeursvariant bij de Variantenstudie A7 van 

de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn. 

 Bij dit agendapunt heeft de heer Plantinga, gemeentelijk verkeerskundig adviseur, tevens 

zitting aan tafel. 

Bij het debat over het voorstel waren de sprekers (in 1 termijn) mevrouw De Vries, de 

heer De Waal, de heer De Wildt, de heer Schagen, de heer Groot, wethouder Butter en 

de heer Plantinga. 

Bij deze 1e termijn heeft de voorzitter, gelet op het uitlopen in tijd van de vergadering, 

voorgesteld om de behandeling van dit voorstel voor te zetten in de 

commissievergadering van 5 maart 2019. De commissie heeft aldus besloten.  

De heer Schagen heeft voorgesteld om in de tussenliggende periode naar 5 maart, en op 

korte termijn, een werkvergadering te houden om oa over de punten die in het debat zijn 

ingebracht en gevraagd, nader met elkaar te kunnen spreken. Alle fracties en het college 

hebben hiermee ingestemd. De griffier zal hiervoor een voorstel doen. 

 

8. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Van Beek meldt dat momenteel wordt gewerkt aan de verwerking van de 

uitkomsten van het proces Waardevol Beemster.  

Vanuit de commissie zijn geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. 

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 5 maart 2019 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

G.J.M. Groot   M. Timmerman 


