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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

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

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer A.N. Commandeur 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 L.M.M. Oudshoorn BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer J.C. de Wildt CDA 

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

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 1 t/m 7) 

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 

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

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 19.30 uur geopend en de afwezigheid gemeld 

van mevrouw Langerijs en wethouder Zeeman. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 15 oktober 2019. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld. 

 

Bij de stukken van dit agendapunt is de terugmelding geplaatst van het 

raadspresidium over twee procedurele zaken die door de commissie bij het 

raadspresidium zijn neergelegd. De heer Schagen heeft gevraagd of deze uitkomsten 

zo worden vastgelegd door de commissie. De voorzitter heeft vastgesteld dat de 

terugmelding geen reactie oproept en hierdoor akkoord is bevonden.  

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan is geen gebruik gemaakt.  
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5. Voorstel tot het weigeren van planologische medewerking aan het vergroten van 

de bebouwing bij de gaswinningsinstallatie Middelie-300.  

 Bij dit agendapunt heeft de heer Deinum, beleidsmedewerker, tevens zitting aan de 

vergadertafel. 

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

heer De Waal, de heer De Wildt, de heer De Lange en wethouder Butter. 

Mevrouw De Vries en de heren Smit, De Waal en De Wildt stemmen in met het 

voorstel. De heer De Lange is tegen het voorstel. Wethouder Butter heeft toegezegd 

dat de laat ingekomen technische vragen van de fractie PvdA/GroenLinks alsnog 

schriftelijk zullen worden beantwoord.  

De voorzitter heeft vastgesteld dat dit voorstel als een A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 november 2019 waarbij de fractie BPP 

een stemverklaring zal afleggen en zal verzoeken om hoofdelijke stemming. 

 

6. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het vergroten van 

een machineloods op het perceel Purmerenderweg 9. 

 Bij dit agendapunt en het volgende heeft mevrouw Akka, 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, de heer Bakker en de heer Smit. Allen hebben positief geadviseerd. 

Dit is hiermee een A-punt voor de raadsvergadering van 5 november 2019. 

 

7. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het vergroten van 

een bedrijfsgebouw op het perceel Oosthuizerweg 76. 

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

de heer Bakker, de heer Smit en mevrouw De Wit. Allen hebben positief geadviseerd. 

Dit is hiermee een A-punt voor de raadsvergadering van 5 november 2019. 

 

8. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Van Beek heeft enkele mededelingen gedaan. Er zijn geen vragen 

gesteld. 

 

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

 De heer De Lange heeft onder verwijzing naar agendapunt 5, de andere fracties 

opgeroepen om het onderwerp gaswinning te bespreken in de klankbordgroep fusie.  

De heren Vinke en De Wildt hebben geantwoord deze vraag te zullen bespreken in de 

fracties. De heer Groot en mevrouw De Wit steunen de oproep niet wat niet wegneemt 

dat de heer De Lange er vrij in is om dit in te brengen in de klankbordgroep. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 20.00 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 26 november 2019 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

G.J.M. Groot   M. Timmerman 


