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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 9 juli 2019 aanvang 19.30 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 (bij punt 1 t/m 4 en 7 t/m 17) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 5 en 6) 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 9, 12 en 13) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 4, 10, 11 en 14 t/m 17) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 5 t/m 8) 

De heer D.J. van ‘t Veer 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 

Mevrouw A.G. Dehé loco gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde gemeentesecretaris 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid met kennisgeving van 

wethouder Butter en mevrouw Van Duivenvoorde. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 In verband met de inspreekster bij punt 7 (bestemmingsplan De Keyser fase 2) worden 

de punten 7 en 8 naar voren gehaald op de agenda en worden punt 5 en 6. Punt 5 wordt 

7 en punt 6 wordt 8. De commissie stelt de agenda zo gewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 18 juni 2019. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

4. Spreekrecht burgers.  

 De heer J.R. Smith heeft ingesproken over het aspect geluidshinder bij de momenteel ter 

inzage ontwerp structuurvisie corridor Amsterdam-Hoorn. zijn vragen aan de heer Smith 

gesteld door de heren Groot, Commandeur en De Lange. 
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5.  Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Keyser fase 2. 

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw Bernaards, beleidsmedewerkster, tevens zitting aan de 

vergadertafel.  

Mevrouw De Gooijer heeft ingesproken over de aspecten verkeerstoename en 

verkeersveiligheid bij dit voorstel. Er zijn vragen aan in de inspreekster gesteld door de 

heren Smit, De Wildt en De Lange. 

De sprekers bij het debat over dit voorstel waren de heer Smit, mevrouw De Wit, de heer 

De Waal, de heer De Wildt, mevrouw Oudshoorn en wethouder Zeeman 

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

In dit debat heeft de portefeuillehouder aangegeven dat voor de verkeersproblematiek 

(verkeersafwikkeling en veiligheid) oplossingen moeten worden gevonden in het kader 

van het dorpsontwikkelingsplan en dat het college op dit moment niet kan aangeven of 

het door de raad vastgestelde percentage van 25% sociale huurwoningen en 10% 

goedkope koopwoningen in nieuwbouwlocaties wordt gerealiseerd.  

Op de vraag van de fractie BPP over het bouwen van de woningen langs de doorgaande 

wegen op maaiveldhoogte en rekening houdend met de historische bebouwing, sloten en 

wegen, volgt een schriftelijk antwoord.  

De vergadering is van 20.20 uur tot 20.22 uur geschorst geweest op verzoek van de 

fractie D66. 

Dit is een A-punt voor de raadsvergadering van 9 juli 2019. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van het ruimtelijk kader en beeldkwaliteitsplan De 

Keyser fase 2. 

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw Bernaards, beleidsmedewerkster, tevens zitting aan de 

vergadertafel.  

De sprekers bij het debat over dit voorstel waren mevrouw De Wit, de heer De Waal, de 

heer De Wildt, mevrouw Oudshoorn, de heer Smit en wethouder Zeeman. 

Uit het debat blijkt dat alle fracties met het voorstel instemmen. Dit is een A-punt voor de 

raadsvergadering van 9 juli 2019. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnota Zonnepanelen in Beemster. 

 Bij dit agendapunt heeft de heer Bult, adviseur leefomgeving, tevens zitting aan de 

vergadertafel.  

De sprekers bij het debat over dit voorstel waren mevrouw de heer De Waal, de heer 

Commandeur, de heer Schagen, de heer Smit, mevrouw De Wit, wethouder Zeeman en 

wethouder Dings. In het debat heeft wethouder Zeeman ingebracht dat de notitie, 

bouwstenen zijn voor het omgevingsplan voor het landelijk gebied, i.c. de actualisatie van 

het bestemmingsplan landelijk gebied. 

Uit het debat blijkt dat alle fracties met het voorstel instemmen. Dit is een A-punt voor de 

raadsvergadering van 9 juli 2019. 

 

8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanplant van een 

esdoornhaag in verband met de verkoop van restgroen nabij de Nachtegaalstraat 

en Uilenhoeve grenzend aan de Klaas Hogetoornlaan.  

 Bij dit agendapunt heeft de heren Hoeben en Hammacher van het team Vastgoed tevens 

zitting aan de vergadertafel. 

De sprekers bij het debat over dit voorstel waren de heer Commandeur, de heer De 

Lange, de heer Smit, mevrouw Van Boven, de heer De Waal en wethouder Zeeman. 

Uit het debat blijkt dat alle fracties met het voorstel instemmen. Dit is een A-punt voor de 

raadsvergadering van 9 juli 2019. 
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9. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de ontwerp begroting 2020 van de 

Omgevingsdienst IJmond. 

 De sprekers bij de behandeling van dit voorstel waren de heer Bakker, de heer  

Beemsterboer, mevrouw De Vries, de heer Van ’t Veer, de heer Commandeur en 

wethouder Zeeman. Alle fracties stemmen met het voorstel in. Dit is een A-punt voor de 

raadsvergadering van 9 juli 2019. 

 

10. Bespreken van de brief d.d. 16 april 2019 van het college en de jaarschrijf 2019 van 

de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisatie.  

 De commissie heeft dit agendapunt verplaatst naar de vergadering van 24 september 

2019 om daarmee een uitloop van de vergadering te voorkomen.  

De heer Schagen heeft de verwachting uitgesproken dat de commissie dan ook 

informatie wordt en kan worden gegeven over het berekende effect door de 

beleidsuitvoering op het resultaat van de grondexploitaties. 

 

11. Bespreken van de brief (het advies) d.d. 23 mei 2019 van het college over de motie 

toestaan van landbouwverkeer op de N244 van de gemeente Edam-Volendam. 

 De commissie heeft dit agendapunt ook verplaatst naar de vergadering van  

24 september 2019, om dezelfde reden als bij punt 10. 

 

12. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de ontwerp begroting 2020 en de 

jaarstukken 2018 van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

 De sprekers bij het debat over dit voorstel waren de heer Beemsterboer, mevrouw Van 

Boven de heer Van ’t Veer, de heer Commandeur, mevrouw Jonk en wethouder Dings. 

Uit het debat blijkt dat alle fracties met het voorstel instemmen. Dit is een A-punt voor de 

raadsvergadering van 9 juli 2019. 

 

13. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2018, de 

begrotingswijzigingen 2019 en de ontwerp begrotingen 2020 van het 

Recreatieschap Twiske-Waterland. 

 De commissie heeft positief geadviseerd. Dit is een A-punt voor de raadsvergadering van 

9 juli 2019. 

 

14. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de 

wethouders Butter en Zeeman. 

 De commissie heeft positief geadviseerd. Dit is een A-punt voor de raadsvergadering van 

9 juli 2019. 

 

15. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Van Beek heeft mededelingen gedaan over het aanbieden van het 

herindelingsontwerp aan de beide gemeenteraden, het behandelproces hiervan en de 

voorbereidingen voor de bespreking in oktober in de klankbordgroep fusie van het plan 

van aanpak voor de vervolgfase. 

Er zijn vanuit de commissie geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. 

 

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

 De heer Schagen heeft de andere fracties gevraagd of die ook de behoefte hebben om 

zich als raad uit te spreken over wat als zienswijze wordt ingebracht op de ontwerp 

structuurvisie corridor Amsterdam-Hoorn. Deze behoefte is er niet bij de andere fracties; 

verwacht wordt dat het college dit oppakt en uitgaande van wat de raad eerder hiervoor 

heeft aangegeven. 
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De heer De Lange heeft de heer Groot een vraag gesteld naar aanleiding van algemene 

beschouwingen in de voorgaande raadsvergadering. De heer Groot heeft hierop 

geantwoord dat hij de aankoop van de gronden Brand heeft bedoeld bij de door hem in 

die vergadering genoemde dubieuze grondtransactie voor het ontwikkelgebied ZOBII. 

 

17. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 22.15 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 17 september 2019 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 

 

 

 


