
Technische vragen over in de raadscommissie of de gemeenteraad van Beemster geagendeerde onderwerpen  
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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 5 Zienswijzen bp Volkstuinen Noorderpad blz 6 

raadsvoorstel->  u vraagt geen toestemming in het 

raadsvoorstel voor de 40K Euro die nog nodig is voor de 

ambtelijke afwikkeling van dit dossier?   

 

De dekking van gemeentelijke projectkosten was voorzien 

uit de opbrengst door verkoop van te realiseren 

gemeentelijke bouwkavels. Als het bestemmingsplan niet 

wordt vastgesteld en het project niet gerealiseerd wordt, 

vervalt met terugwerkende kracht de dekking van de 

gemaakte en nog te maken kosten over 2019.  

Bij het in behandeling nemen van de zienswijzen was niet 

voorzien dat de uitkomst van het collegeadvies zou worden 

dat de zienswijzen deels gegrond zouden moeten worden 

verklaard. Eerst zijn de alternatieven en mogelijke 

gevolgen van het gegrond moeten verklaren van een deel 

van de zienswijzen verkend, alvorens een weloverwogen 

advies aan de raad is gestuurd. In het belang van een 

zorgvuldige advisering en besluitvorming, is een deel van 

deze onvermijdelijke kosten al gemaakt. 

 

2 RC 5 Zienswijzen bp Volkstuinen Noorderpad blz 6 raadsvoorstel 

-> zijn er nog schadeclaims of andere kosten te verwachten 

indien de ontbindingsclausule van de gesloten koop- en 

ruilovereenkomsten wordt ingeroepen?  

 

Geen van de grondeigenaren heeft aangekondigd een 

schadeclaim in te zullen dienen indien de 

ontbindingsclausule wordt ingeroepen. Degenen die van 

het aanbod gebruik hebben gemaakt om bij de gemeente 

hun belangen te bespreken, hebben vooral interesse 

getoond in verkoop van hun gronden c.q. op welke wijze 

alternatieve ruimtelijke ontwikkelingen verkend zouden 

kunnen worden.   

Schadeclaims kunnen niet worden uitgesloten. Op basis 

van ingewonnen juridisch advies valt niet te verwachten dat 

eventuele schadeclaims kansrijk zullen zijn. 

Naar verwachting zullen er nog enige personele kosten 
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worden gemaakt om de procedure zorgvuldig af te ronden, 

vragen te beantwoorden en het project af te sluiten. 

 

3 RC 5 Zienswijzen bp Volkstuinen Noorderpad -> welke percelen 

zijn na ontbinding van koop- en ruilovereenkomsten nog in 

bezit van gemeente Beemster? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groen gearceerde kadastrale percelen zijn nu en blijven 

ook na ontbinding van koop- en ruilovereenkomsten in 

gemeentelijk eigendom.  

Bron: https://datalab.purmerend.nl/atlas/ 

 

4 RC 5 Wat bedoelt u met publicatie via “Beemster Buiten” ? 

 

Waar abusievelijk “Beemster Buiten” staat wordt bedoeld 

“Binnendijks”. 

 

5 RC 6 Dorpsontwikkelingsvisie ZOB -> betreft het gevraagde 

krediet alle ambtelijke ondersteuning tot de vaststelling van 

het dorpsontwikkelsplan? Of wordt er ook vanuit de DVO 

nog betaald aan dit project voor de inzet? 

 

In bijlage 2 Kostenoverzicht, behorend bij het Plan van 

Aanpak, kunt u zien dat er ook capaciteit vanuit de DVO bij 

het project wordt ingezet. Bijvoorbeeld de ambtelijke inzet 

van disciplines zoals toerisme, economie en 

maatschappelijk domein. 

 

 

https://datalab.purmerend.nl/atlas/
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6 RC 6 Dorpsontwikkelingsvisie ZOB -> bij eerdere vragen over de 

hoogte van zo’n ontwikkelplan heeft u gesteld dat het 1e 

PvA (Middenbeemster) de duurste zou zijn en dat de 

andere drie, voor Zuidoost-, West- en Noordbeemster, 

significant goedkoper zouden zijn. Echter, 272K Euro nu 

voor ZOB versus 290K Euro voor MB is niet veel 

goedkoper. Kunt u dit duiden aub? 

Dit heeft voornamelijk te maken met de kosten voor de 

ambtelijke inzet van een communicatie adviseur. Bij het 

Plan van Aanpak voor het traject in Middenbeemster 

konden de kosten voor de inzet van de interne 

communicatie adviseur binnen de DVO worden geschaard. 

Voor het traject in Zuidoostbeemster is dit niet mogelijk, 

waardoor hiervoor projectkosten gerekend moeten worden. 

 

7 RC 6 Dorpsontwikkelingsvisie ZOB -> Stel dat de gemeenteraad 

van Beemster op de beoogde 25 juni 2020 (planning PvA) 

van deze visie om wat voor reden een B-punt maakt, wordt 

de visie van ZOB dan wel tijdig vastgesteld ihkv de WVG 

op het plangebied? De WVG is op 17 juni 2017 officieel in 

werking getreden. Is 20 juni dan niet ook al te laat?  

 

Er is uitgegaan van een raadsvergadering op 16 juni 2020 

(week 25). Wanneer later dan - of niet op - deze datum de 

visie wordt vastgesteld, zal de Wvg op de gronden van 

ZOB ll verlopen. 

 

Enige toelichting op de planning: Het betreft een strakke 

planning vanwege de deadline van het verlopen van de 

Wvg. Het projectteam heeft een planning opgesteld waarbij 

de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

- belanghebbenden krijgen voldoende gelegenheid om 

mee te participeren in de totstandkoming van de visie; 

- zowel het projectteam als het stedenbouwkundig 

bureau hebben voldoende gelegenheid om stukken op 

te stellen dan wel voor te bereiden; 

- de raadsagenda wordt in acht genomen. 

 

8 RC 7 Krediet PvA omgevingsplan buitengebied pilot ->  Op pag. 

9 staat: “Medewerkers zullen binnen de kaders een 

(belangen) afweging moeten maken en moeten toetsen.” 

Hoe wordt hierbij een objectieve beoordeling 

gewaarborgd? Hoe wordt die objectiviteit op dit moment 

gewaarborgd? 

Op pag. 10 wordt gesproken over maatwerk. Hoe wordt 

hierbij een objectieve beoordeling gewaarborgd? Hoe 

wordt dit op dit moment gewaarborgd? 

Er vindt een belangenafweging plaats op basis van de door 

het bestuur en de raad gestelde kaders. Ook eventueel 

maatwerk moet hieraan voldoen. Objectiviteit is voor nu en 

in de toekomst gewaarborgd door de ambtelijke 

professionaliteit en deskundigheid. Uiteraard zal hierbij ook 

de raad een rol spelen. In het kader van de implementatie 

van de Omgevingswet dient deze rol nog nader uitgewerkt 

te worden.   
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9 

 

RC 7 Krediet PvA omgevingsplan buitengebied pilot -> met het 

beschikbaar stellen van voorliggend krediet, heeft u nog 

geen dekking voor de uitvoeringskosten. Klopt dat?  

 

Na de totstandkoming van het omgevingsplan is de 

uitvoering gedekt in de reguliere begroting. Eveneens met 

leges en kostenverhaal. 

10 RC 7 Krediet PvA omgevingsplan buitengebied pilot -> Stellen wij 

met het akkoord op het gevraagde krediet ook het Plan van 

Aanpak vast? Dit wordt nl niet gevraagd / gesteld in het 

raadsbesluit. Wie stelt het Plan van Aanpak dan vast? 

 

Het Plan van Aanpak heeft ons college als 

uitvoeringsdocument vastgesteld. Indien uw raad instemt 

met het krediet stemt u indirect ook in met het Plan van 

Aanpak. 

11 RC 7 Krediet PvA omgevingsplan buitengebied pilot -> wat is de 

hoogte/stand van het college werkprogramma op dit 

moment? 

 

De bestemmingsreserve had een omvang van € 600.000. 

Voor de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster is een 

bedrag van € 215.000 onttrokken. 

Op dit moment is de stand van de bestemmingsreserve 

daarmee € 385.000 . In de commissie van 28 mei 2019 

liggen 2 voorstellen ter bespreking, waarbij tevens een 

onttrekking aan deze bestemmingsreserve wordt 

voorgesteld. Het gaat om onttrekking in het kader van de 

dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster ad € 194.000 en 

het Omgevingsplan Landelijk Gebied ad € 191.000. Indien 

de Raad instemt met hetgeen voorgesteld, is de 

bestemmingsreserve volledig benut. 

 

12 RC 8 Afvalmonitor 2018 -> Kunt u aangeven wat de 

vergelijkende cijfers per persoon in Purmerend zijn? Zij zijn 

niet helemaal bruikbaar door verschil in stad en platteland 

maar de afvalinzameling voor beide gemeenten wordt wel 

gezamenlijk uitgevoerd dus moeten we daar elkaar 

versterken…. 

 

58% hergebruik afval Beemster -> Purmerend .. % 

236 kg restafval productie Beemster -> Purmerend .. kg 

 

 

Hergebruik Purmerend: 57% 

235 kilo restafval per inwoner per jaar in Purmerend. 

Beide gemeenten ontlopen elkaar niet veel wat betreft 

afvalscheidingspercentage en hoeveelheid restafval.  
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13 RC 8 Afvalmonitor 2018 -> In de memo en het stuk zelf worden 

de jaren 2020 en 2022 door elkaar gebruikt als er 

verwezen wordt naar landelijke doelstellingen. Welk jaar is 

het juiste? 

 

De landelijke streefnorm is 75% afvalscheiding in 2020. 

Echter, gezien de beschikbare tijd is het niet mogelijk voor 

Beemster om dit binnen anderhalf jaar te realiseren. 

Daarom is in het Afvalbeheerplan Beemster ervoor 

gekozen om een meer realistischer doelstelling neer te 

zetten van 75% afvalscheiding in 2022. Deze periode 

omvat de reikwijdte van het maatregelenpakket dat een 

bijdrage moet leveren aan een verbetering van de 

afvalscheiding. 

 

14 RC 9 Samenwerkingsagenda en SRA gelden -> Is opname van 

het gevraagde krediet van 49K Euro opgenomen in de 

begroting? Dit geld is immers geoormerkt maar de datum 

was eerder nog niet bekend. Door dit raadsbesluit betaalt 

Beemster deze SRA gelden (terug) en daalt de AR met 

49K Euro bovenop de stand van zaken geschetst in de 

jaarrekening 2018 en/of de kadernota 2020? 

 

Het gevraagde budget is niet opgenomen in de begroting. 

De middelen zijn in 2017 in het rekeningresultaat 

opgenomen en in de algemene reserve gestort in 

afwachting op eventuele besteding. Hierdoor neemt de 

algemene reserve met 49K Euro af bovenop de stand van 

zaken geschetst in de jaarrekening 2018 en/of de 

kadernota 2020. 

15 RC 10 Zienswijze begroting 2020 VrZW -> Klopt het dat een 

bestemmingsreserve pas ingesteld kan worden als duidelijk 

is wanneer en voor welke hoogte een bepaald risico zich 

zal voordoen? Indien ja, de rechtspositie van brandweer 

vrijwilligers is toch nog niet helder genoeg om die 400K 

Euro te reserveren?  

 

De nota reserves en voorzieningen Beemster gaat uit van 

“geen potjes vorming”. Dan ligt het toch in de lijn der 

verwachting dat Beemster verzoekt om deze resterende 

400K Euro ook terug te storten aan de deelnemende 

gemeenten?  

 

Bij brief van 18 april jl. heeft de Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland (VrZW) de gemeenteraad van 

Beemster geïnformeerd over de Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren (WNRA). In dit schrijven heeft de 

VrZW het omschreven als een reëel risico. Het college 

heeft geen definitieve signalen ontvangen dat dit risico is 

afgenomen. Gezien de financiële gevolgen die uit de 

invoering van het WNRA voort kunnen komen, alsmede de 

toezegging dat de bestemmingsreserve direct wordt 

vrijgegeven aan de gemeente op het moment anders 

mocht blijken, heeft het college gemeend de gemeenteraad 

te adviseren om deze bestemmingsreserve voorlopig aan 

te houden. 

 

 


