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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 17 september 2019 aanvang 19.30 uur in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

Mevrouw M.L. van Boven 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 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

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 met kennisgeving van 

wethouder Butter. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 9 juli 2019. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld. 

Er zijn geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt naar aanleiding van deze lijst.  

 

4. Spreekrecht burgers.  

 De heer T. van der Mark van de firma Van der Mark (Het Beemsterlant’s varken) heeft 

ingesproken over het lopende proces voor het uitbreiden en moderniseren van de 

varkenshouderij aan de Hobrederweg. Er zijn vragen aan de heer Van der Mark gesteld 

door de heer Commandeur, mevrouw De Wit, de heer De Waal en de heer De Lange. 

 

5.  Voorstel tot het vaststellen van het herindelingsontwerp fusie Beemster-

Purmerend. 

 Bij dit agendapunt heeft de projectleider, mevrouw Kramer, tevens zitting aan de 

vergadertafel.  
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De vergadering is drie keer geschorst geweest: van 20.28 – 21.08 uur op voorstel van de 

voorzitter, van 21.33 – 21.39 uur op verzoek van de heer Commandeur en van 22.18 – 

22.38 uur op verzoek van de portefeuillehouder, burgemeester Van Beek. 

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

heer Vinke, de heer Commandeur, de heer De Lange en burgemeester Van Beek. 

In het debat hebben de fracties van VVD, CDA en BPP tekstaanpassingen op het 

herindelingsontwerp voorgesteld. De fractie BPP heeft daarbij, bij een aantal punten 

opdrachten aan het college voorgesteld en gesproken over het indienen van 

amendementen over deze en andere onderwerpen.  

In de 2e termijn heeft burgemeester Van Beek op de ingebrachte opdrachten aan het 

college gesteld dat die in het voorgestelde tijdsbestek (de periode tot de besluitvorming 

over het herindelingsadvies) niet uitvoerbaar zijn en dit gaat op zaken die in het 

harmonisatieproces aan de orde komen. Daarnaast heeft zij gewezen op de impact van 

het aannemen van amendementen in de raadsvergadering van 26 september voor het 

fusieproces en het alternatief van het indienen van moties voor deze onderwerpen. 

 

De commissie heeft het navolgende advies aan de gemeenteraad gegeven: 

1. In de raadsvergadering van 26 september 2019 kan worden overgegaan tot 

besluitvorming over het herindelingsontwerp. 

2. De commissie adviseert de raad om tot de navolgende tekstaanpassingen in het 

herindelingsontwerp te besluiten:  

a. Bladzijde 28, punt 4.2., Dorpen en wijken. Toevoegen na “..luisterende”…  “en 

een actief betrokken gemeente.” De zin wordt hierdoor: “Wij zijn een gemeente 

die goed benaderbaar is, die door inwoners ervaren wordt als een luisterende en 

een actief betrokken gemeente als mensen een signaal afgeven.” 

b. Bladzijde 27, De nieuwe gemeente staat voor. Toevoegen na “een groene, 

agrarische gemeente”: “die open staat voor modern, innoverend agrarisch 

ondernemerschap.”  De tekst wordt hierdoor: “een groene, agrarische gemeente, 

die open staat voor modern, innoverend agrarisch ondernemerschap”. 

c. Bladzijde 28, 4.3 Open landschap en binnenstad. Toevoegen: “Een open 

landschap laat land- en tuinbouw economisch renderen en moderne landbouw 

houdt het landschap open.” 

d. Bladzijde 28, 4.3. Open landschap en binnenstad. Toevoegen na de zin “Voor het 

behoud van de droogmakerij en het open landschap is ontwikkeling en 

vernieuwing nodig”: “Daarom faciliteert de nieuwe gemeente deze bewaarders 

van het werelderfgoed bij hun agrarische bedrijfsvoering.” 

e. Bladzijde 29, 4.5. Bedrijvigheid. Toevoegen bij het aandachtspunt dat gezamenlijk 

beleid de vitaliteit van de agrarische sector in Zaanstreek-Waterland vergroot: 

“Deze samenwerking zou dan ook tevens gezocht moeten worden richting de 

Noordelijke regio.”  

f. Bladzijde 29, 4.5 Bedrijvigheid. Het aandachtspunt “aandacht voor de vitaliteit van 

het MKB” wijzigen in “aandacht voor de vitaliteit van het MKB en van de 

agrarische sector.” 

g. Nader te bepalen plek in het ontwerp. Toevoegen als een aparte paragraaf 

jongeren, doorstroming en toekomstperspectief of tekstaanvulling: “Jongeren zijn 

de toekomst van onze gemeente. Er zal dan ook een passend beleid voor 

voldoende betaalbare woningen gestalte moeten krijgen zowel koop als huur.” 

h. Bladzijde 30, 4.6 Wonen. Wijzigen van de zin “De nieuwe gemeente zorgt voor 

een goede balans tussen leefomgeving, natuur en nieuwe ontwikkelingen” in: “De 

nieuwe gemeente zorgt voor een goede balans tussen leefomgeving, 

cultuurlandschap en nieuwe ontwikkelingen”.  
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i. Bladzijde 23, Bereikbaarheid. Toevoegen: verbindingsweg N243. 

j. Bladzijde 42, 6.1.2. Bestuurskracht. Toevoegen aan alinea, een na laatste alinea 

6.1.2 bestuurskracht: ”door wijkgericht werken, participatie en kernenbeleid en 

daarmee de bestuurlijke nabijheid te borgen”. De zin wordt hierdoor: “Daarnaast 

kan de nieuwe gemeente door een robuuste ambtelijke organisatie een passende 

dienstverlening aan haar inwoners organiseren door wijkgericht werken, 

participatie en kernenbeleid en daarmee de bestuurlijke nabijheid borgen”. 

 

De stemverhoudingen over de geadviseerde tekstaanpassingen waren:  

a. Voor: VVD, BPP, CDA, PvdA/GroenLinks. Tegen: D66. 

b. Voor: VVD, BPP, CDA. Tegen: D66, PvdA/GroenLinks. 

c. Voor: VVD, BPP. Tegen: CDA, D66, PvdA/GroenLinks. 

d. Voor: VVD, BPP. Tegen: CDA, D66, PvdA/GroenLinks. 

e. Voor: VVD, BPP, CDA. Tegen: D66, PvdA/GroenLinks. 

f. Voor: VVD, BPP. Tegen: D66, CDA, PvdA/GroenLinks. 

g. Voor: BPP, CDA, D66, PvdA/GroenLinks, VVD. Tegen: - 

h. Voor: BPP, D66, PvdA/GroenLinks, VVD. Tegen: CDA. 

i. Voor: BPP, CDA, D66, PvdA/GroenLinks, VVD. Tegen: - 

j. Voor: D66, BPP, CDA, PvdA/GroenLinks, VVD. Tegen: - 

 

De stemverhoudingen bij de andere ingebrachte tekstaanpassingen inclusief de 

eventueel hierbij voorgestelde opdrachten aan het college waren: 

- VVD: bladzijde 28, 4.2. Dorpen en wijken. Dorpsteam vervangen door dorpsraden.  

Voor: 2. Tegen: 11.  

- CDA: bladzijde 29. Geen aparte vermelding agrarische bedrijvigheid. Voor: CDA. 

Tegen: BPP, D66, PvdA/GroenLinks, VVD. 

- CDA: bladzijde 28, 4.2. Kernen in plaats van dorpen. Voor: CDA, D66. Tegen: BPP, 

PvdA/GroenLinks, VVD.  

- BPP, biodiversiteit en wildbeheer. Voor: BPP. Tegen: CDA, D66, PvdA/GroenLinks, 

VVD. 

 

De fractie BPP heeft de tekstaanpassingen en daarbij voorgestelde opdrachten aan het 

college over de besturingsfilosofie en de schuldpositie en strategie teruggenomen naar 

aanleiding van en gelet op de reactie van de portefeuillehouder in 2e termijn. 

 

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

 De heer Vinke steunt de suggestie van de fractie BPP (gedaan bij punt 5) om de 

gemeenteraad van Purmerend te betrekken bij de vorming van het omgevingsplan voor 

het landelijk gebied. Op voorstel van de heer De Lange spreken beide fracties af om 

hiervoor gezamenlijk een motie vreemd aan de orde van de dag in te (gaan) dienen.  

 

7. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 23.10 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 24 september 2019 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

N.C.M. de Lange  M. Timmerman 


