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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 5 maart 2019 aanvang 19.30 uur in de raadzaal van 

het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer G.J.M. Groot voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

De heer M. Bakker BPP 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

De heer N.C.M. de Lange BPP 

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

Mevrouw L.M.M. Oudshoorn BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA (bij punt 7 t/m 10) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 1 t/m 6) 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 1 t/m 5) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 6 t/m 10) 

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 H.C.P. van Duivenvoorde gemeentesecretaris 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De voorzitter geeft aan dat zich insprekers hebben aangemeld bij agendapunt 6 

waardoor dit punt naar voren wordt gehaald op de agenda. Agendapunt 6 wordt 5 en 

punt 6 wordt punt 5. De commissie stelt de agenda zo gewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 12 februari 2019. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

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

de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn. 

 Op het voorstel is ingesproken door de heer J.R. Smith en mevrouw M. Sturm.  Aan de 

insprekers zijn vragen gesteld door de heer Beemsterboer en de heer De Lange. 

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

heer De Waal, mevrouw De Vries, de heer Beemsterboer en wethouder Butter. 
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Uit het debat blijkt dat een meerderheid voorstander is van het kiezen van een variant te 

weten variant A. Wethouder Butter heeft hierop ingebracht dat dit dan de inzet zal zijn 

voor in het bestuurlijk overleg plus (gehoord de commissie) een inpassingseis voor 

geluidswering en aandringen op het doortrekken van 2x3 rijbanen tot aan Hoorn.  

Verder is in het debat door de fracties van BPP en D66 gevraagd om het voorstel als een 

B-punt te agenderen in de aansluitende raadsvergadering (van 5 maart) om zo 

amendementen te kunnen indienen. De voorzitter heeft aangegeven dat dit mogelijk is 

gelet op het spoedeisende karakter van dit voorstel.  

De commissie laat dit voorstel als een B-punt agenderen voor in de raadsvergadering 

van 5 maart 2019. 

 

6. 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 Hogentoornlaan. 

 De heer De Wildt, de heer De Waal, mevrouw Van Boven, de heer Smit en de heer De 

Lange hebben kritiek op het voorstel en op de beantwoording van de technische vragen. 

Er worden nieuwe vragen gesteld. Na deze 1e termijn van de fracties heeft wethouder 

Zeeman om schorsing gevraagd. De voorzitter heeft de vergadering om 20.24 uur 

geschorst en op 20.35 uur heropend waarna wethouder Zeeman heeft medegedeeld dat 

het college het voorstel terugneemt voor nader onderzoek. Dit gehoord heeft de 

voorzitter gevraagd of de commissie de behandeling van dit agendapunt wil voortzetten. 

Op verzoek van de heer Vinke is de vergadering om 20.38 uur geschorst voor enkele 

minuten. Na de schorsing heeft de heer Vinke medegedeeld dat de fracties de 

behandeling van het voorstel niet willen voortzetten. De heer De Lange heeft hieraan 

toegevoegd dat deze zaak uiteindelijk niet ongunstig mag uitpakken voor de kopers van 

het restgroen. De voorzitter heeft hierna de behandeling van dit agendapunt afgesloten. 

 

7. Bespreken van de agenda van de regioraadsvergadering van 19 maart 2019 van de 

Vervoerregio Amsterdam. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer De Waal, de heer Commandeur en 

wethouder Butter.  

De commissie geeft aan de heer De Waal geen aandachtspunten mee voor de agenda 

van de regioraad en volgt zijn advies om in te stemmen met het tekstvoorstel regionaal 

bestuursakkoord Zero Emissie Bus. 

 

8. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Van Beek heeft mededelingen gedaan over het proces Waardevol 

Beemster, de gesprekken van Purmerend-Beemster met de andere gemeenten in 

Zaanstreek-Waterland en de conferentie van 3 april.  

Er zijn vragen gesteld door mevrouw Van Boven en de heer Commandeur aan de fractie 

BPP. Mevrouw Van Boven: op de vraag in de commissievergadering van 18 december 

2018 of de BPP daadwerkelijk de intentie heeft om het draagvlak onder de bevolking 

voor een fusie met Purmerend te vergroten heeft haar fractie nog geen antwoord 

gekregen en een vraag over het “potverteren” waarover de BPP in het artikel in de 

december editie van De Binnendijks spreekt. De heer Commandeur: welke conclusies de 

BPP trekt uit de verslagen van de gesprekken van Purmerend-Beemster met de andere 

gemeenten in Zaanstreek-Waterland. De heer De Lange heeft in zijn beantwoording 

aangegeven dat op de onderwerpen (zo nodig) wordt teruggekomen.  

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
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10. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 26 maart 2019 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.J. Vinke   M. Timmerman 

 

 

 


