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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 26 maart 2019 aanvang 19.40 uur in de raadzaal van 

het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer H.J. Vinke voorzitter 

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 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA  

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 5 en 8 t/m 10) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 6, 7, 11 en 12) 

De heer P.A. van Huizen PvdA/GroenLinks (bij punt 8 t/m 12) 

De heer D.J. van ‘t Veer PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 8, 10 en 12) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 7 en 9) 

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 

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van wethouder Butter. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 5 maart 2019. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

5. Voorstel tot het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten voor de 

dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster. 

 Bij dit agendapunt heeft de projectleider, de heer Borst, tevens zitting aan tafel. 

Bij het debat over het voorstel waren de sprekers mevrouw Jonk, de heer Commandeur, 

de heer De Waal, mevrouw De Wit, de heer Groot en wethouder Zeeman. 

Uit het debat blijkt dat de fracties instemmen met de nota. De fractie PvdA/GroenLinks 
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heeft bepleit om de strook grond tussen de randweg en de bebouwing van het dorp in de 

nota op te nemen om zo tot visievorming voor dit gronden te kunnen komen en heeft 

hiervoor een amendement aangekondigd.  

De voorzitter heeft aangegeven dat het voorstel als een B-punt, voor het indienen van het 

aangekondigde amendement, in de aansluitende raadsvergadering kan worden 

geagendeerd als uitgesproken is dat over het voorstel zelf geen behoefte is aan 

heroverweging. Deze behoefte is er niet en de commissie laat het voorstel als een B-punt 

agenderen voor in de raadsvergadering van 26 maart 2019. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van de nota Bodembeheer regio Waterland 2018-2028 

en de Bodemkwaliteitskaart regio Waterland. 

 Bij het debat over het voorstel waren de sprekers de heer Commandeur, de heer Van ’t 

Veer, mevrouw De Vries, de heer Smit, de heer Schagen en wethouder Zeeman. 

In het debat heeft wethouder Zeeman toegezegd de raad (te zijner tijd) te zullen 

informeren over het gebruik van de op grond van deze nota aan het college toegekende 

mandaten. Inzake de schriftelijke technische vragen van D66 en de beantwoording 

hierop is toegezegd om bij OD IJmond te zullen navragen of er nieuwe informatie 

beschikbaar is over eventuele risicogebieden in de regio Waterland.  

De commissie laat het voorstel als een A-punt agenderen voor in de raadsvergadering 

van 26 maart 2019. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Parapluplan parkeernormen 

Beemster 2018. 

 De commissie adviseert positief over het voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 26 maart 2019. 

 

8. Voorstel tot het vaststellen van de regiovisie en aanpak 2019-2022 beschermd 

wonen en maatschappelijke opvang. 

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

Boven, de heer Groot, mevrouw Langerijs, de heer Commandeur en wethouder Dings. 

Uit het debat blijkt dat alle fracties met het voorstel instemmen. 

De commissie laat het voorstel als een A-punt agenderen voor in de raadsvergadering 

van 26 maart 2019. 

 

9. Voorstel tot het geven van een zienswijze op het Regionaal Risicoprofiel 2019-2020 

van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

 Bij het debat over het voorstel waren de sprekers mevrouw De Vries, de heer Groot, 

mevrouw Bregman, de heer Commandeur, de heer De Waal en burgemeester Van Beek. 

Uit het debat blijkt dat alle fracties met het voorstel instemmen. 

De commissie laat het voorstel als een A-punt agenderen voor in de raadsvergadering 

van 26 maart 2019. 

 

10. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Van Beek heeft mededelingen gedaan over de conferentie van 3 april, 

over de bespreking in de klankbordgroep fusie op 15 april van de in Beemster en in 

Purmerend opgehaalde waarden en over de officiële overhandiging van de opgehaalde 

waarden door beide gemeenten aan elkaar op een nog nader te bepalen moment. 

Hierna zijn antwoorden gegeven op openstaande vragen aan elkaar (en is hierop 

gereageerd) door: de heer De Lange – mevrouw Van Boven over het door de BPP in het 

artikel in de december editie van De Binnendijks genoemde “potverteren” en de heer 

Commandeur – de heer De Lange over de uitkomsten van de gesprekken van 
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Purmerend-Beemster met de andere gemeenten in Zaanstreek-Waterland.  

Mevrouw Van Boven heeft burgemeester Van Beek gevraagd of de ambtelijke samenwerking 

beter functioneert nu beide gemeenten de intentie hebben om te gaan fuseren, waarop zij 

heeft geantwoord. 

 

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

 Op initiatief van de heer Smit hebben de fracties afgesproken om met elkaar en samen 

met de LTO in gesprek te gaan over het te vormen beleid voor het versterken van 

biodiversiteit en ecologie bij de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied. 

De heer De Lange heeft het aanbod van zijn fractie aan de coalitiepartijen herhaalt om 

mee te willen denken over de financiële onderbouwing voor de kadernota en later de 

begroting. Door de andere fracties is hierop geantwoord dat de coalitiepartijen over dit 

aanbod nog spreken en de BPP in week 13 een antwoord krijgt. 

 

12. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 21.45 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 16 april 2019 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

N.C.M. de Lange  M. Timmerman 

 

 


