
Technische vragen over in de raadscommissie of de gemeenteraad van Beemster geagendeerde onderwerpen  

 

DATUM VERGADERINGEN: 22 december 2020 FRACTIE: BPP DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 14 december 2020 

 

 

NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 5 Onderzoek oversteek voetgangers Purmerenderweg ter 

hoogte van het Middenpad. Zijn de kosten? 

  

De onderzoekskosten en ambtelijke begeleidings-en 

advieskosten hiervoor zijn begroot op € 50.000,- 

 

2 RC 5 De nummering van de bladzijden in het document 

raadsvoorstel en ontwerpbesluit klopt niet: deze gaat van 2 

naar 4 naar 3.(waardoor de nummering van de 

aangehouden voorstellen zeer onduidelijk is geworden). 

 

Deze fout is hersteld  

(beantwoording door de griffie d.d. 15 december 2020). 

3 RC 6 Nota van Uitgangspunten Dov NB en WB, paragraaf 1.2, 

blz. 5, vastgesteld ruimtelijk beleid:                              

Nergens wordt het vigerend bestemmingsplan MB & WB 

2013 in de stukken benoemd.                                        

Vraag: kan dit alsnog worden toegevoegd aan de NvU? 

 

Zal in de NvU worden opgenomen. 

4 RC 6 Paragraaf 2.2, blz. 6 Gebouwen en omliggende gronden 

kerk: 

Genoemd worden de sportvelden, dit betreft slechts het 

(B) grasveld. Het kunstgras (A)veld is gemeentelijk 

eigendom verkregen na aanleg kunstgras. Daarvoor was 

ondergrond eigendom van de vv WBSV na aankoop van 

agrarisch bedrijf. 

Vraag: Is deze transactie te herleiden? 

 

Opmerking is juist, betreft één veld. 

Met welk doel zou deze transactie herleid moeten 

worden? 

5 RC 6 Paragraaf 2.2, blz. 7 Afweging 3e alinea: 

Vraag: Welke Buurthuisfunctie wordt hier bedoeld? 

 

De buurthuisfunctie zoals die nu in de Kerckhaen wordt 

ingevuld, oftewel onderdak bieden aan diverse 

verenigingen en buurtinitiatieven. 

 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

6 RC 6 Noordbeemster algemeen:                                                   

De vast te stellen Structuurvisie voor NB zal frictie hebben 

met het nog te actualiseren bestemmingsplan 

Buitengebied 2012. Dit oa door verdichten van het lint 

(woningbouw), kaprichtingen, milieuzone’s tbv (agrarische) 

bedrijven. Dit mede op basis van de recent vastgestelde 

Provinciale Omgevings Verordening (POV. 

Vraag: Hoe kunnen we beide gebieden planologisch 

“scheiden”? 

 

Er vindt overleg en afstemming met het projectteam voor 

de vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied 

plaats. 

7 RC 6 Paragraaf 3.1.5, Kostenverhaal blz 10/11:    

Wordt bij het kostenverhaal bedoeld dat er woningen en/of 

gebouwen voor detailhandel gebouwd worden?  

 

Hier wordt bedoeld dat, bij initiatieven van particuliere 

initiatiefnemers, de gemeentelijke kosten ten gevolge van 

dat initiatief op die initiatiefnemers worden verhaald. 

8. RC 6 Paragraaf 3.3.5, blz. 14 Verkeer, Infra, Bereikbaarheid en 

Veiligheid: 

Onder 2e bullit. 

Vraag: Kunt u dit nader duiden? 

 

Betreft het onderzoeken van de mogelijkheid de route 

meer geschikt te maken voor langzaam verkeer.   

9 RC 6 Paragraaf 3.4.3 Mogelijke ontwikkelingen: 

Bij de aanbesteding / krediet voorstel vervangen van 2 

bruggen door brug (Veeteeltlaan) en dam met duiker 

(kerkplein) is toegezegd / besloten dat de dam met duiker 

op termijn, na de afronding werkzaamheden transformatie 

kerkgebouw, weer wordt vervangen door een 

beeldbepalende brug met poortelementen. 

Vraag: Kan dit worden toegevoegd aan de NvU? 

 

 

 

 

 

 

Een en ander zal worden onderzocht en vervolgens zal 

een en ander naar bevind van zaken in de 

Dorpsontwikkelingsvisie worden verwerkt. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

10 RC 6 De bijlagen functiekaarten NB & WB zijn op verschillende 

onderdelen geen afspiegeling van de werkelijke functies 

zoals op de plankaarten van het bestemming Buitengebied 

2012 en MB & WB 2013.  

Om tot de juiste conclusies in de vast te stellen 

Structuurvisies voor NB en WB te komen; 

Vraag: Worden de functiekaarten aangepast aan de 

werkelijke situatie? 

 

Mede naar aanleiding van vragen tijdens de bijeenkomst 

van 7 december 2020 en nadere afstemming zijn de 

functiekaarten en de contouren aangepast.  

Daarbij zijn de contouren van de bebouwde kom 

aangehouden maar de diepte van het gebied aangepast 

op de huidige kavelindeling zoals in het bestemmingsplan 

buitengebied staat aangegeven. 

De gewijzigde kaarten zijn bij de vergaderstukken in de 

plaats gesteld van de oorspronkelijke kaarten. 

 

Noot griffier 21dec2020: het college heeft deze kaarten  

op 21dec2020 (opnieuw) vervangen. De nieuwe kaart is 

geplaatst bij de vergaderstukken in plaats van de eerdere 

kaarten. 

 

11  RC 6 Locatie De Bonte Klaver. Wordt er met de 

maatschappelijke functie ook bedoeld dat er nog een 

school in dit gebouw gevestigd kan worden? 

 

De locatie heeft nu nog een maatschappelijke functie Die 

kan het (eventueel) behouden. Een school behoort dan tot 

de mogelijkheden. Maar ook andere maatschappelijke 

invullingen zijn dan mogelijk. 

 

12 RC 6 Zijn er in NB en/of WB bedrijven die uitgekocht zouden 

kunnen worden in het kader van de rijksregeling stikstof? 

 

In het visietraject kan dit als een mogelijkheid om een 

transitie vorm te geven worden onderzocht. 

13 RC 7 Paragraaf 2.4. blz. 11. Er wordt hier niet gesproken over 

een anterieure overeenkomst? 

 

Er van uitgaande dat het complex in opdracht van de 

gemeente wordt gerealiseerd is het sluiten van een 

anterieure overeenkomst niet noodzakelijk. 

 

14 RC 7 Wij hebben nu geen inzicht in het nog op te stellen 

Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP).  Heeft u nu 

zaken in beeld die mogelijk een rol kunnen spelen over 

mogelijkheden of beperkingen voor het IKC in relatie tot 

het IHP? 

 

Het IHP wordt op dit moment ambtelijk voorbereid en zal 

begin 2021 ter besluitvorming aan het college en, na 

vaststelling in het college, aan de raad worden 

voorgelegd. 

Eventuele consequenties voor de ontwikkeling van het 

Intergraal Kind Centrum worden hierna duidelijk. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

15 RC 7 Worden de verenigingen/organisaties die nu gebruik 

maken van de gymzaal van De Blauwe Morgenster 

betrokken bij de inrichting/inrichtingseisen voor de nieuwe 

gymzaal? 

 

Momenteel wordt een programmatische verkenning 

gedaan om het toekomstig ruimtebeslag in te schatten. 

Op het moment dat er daadwerkelijk een technisch en 

functioneel PvE wordt gemaakt zullen gebruikers hier bij 

betrokken worden. 

16 RC 8 Welke caravanstalling in ZOB  wordt bedoeld op blz 59 

van het uitvoeringsplan klimaatadaptatie Beemster 2021? 

 

De Beemster Caravanstalling Oudes. 

17 RC 8 Wat is de reden dat er in het stuk foto’s gebruikt worden 

van de Rijp (gemeente Alkmaar) als we het over Beemster 

hebben? 

 

Dit is een terecht punt en zal worden hersteld. 

18 RC 9 Hoe gaat de gemeente om met vele huisnummers of 

aanvullende letters die al lang bestaan maar nooit officieel 

zijn geregistreerd?  

Wordt hier (dan) op gehandhaafd? 

 

Er verandert door de nieuwe verordening niets aan het 

beleid rond nooit geregistreerde huisnummers of 

aanvullende letters. Het beleid voor handhaving verandert 

niet. De gemeente had al de bevoegdheid te handhaven. 

Dit zal in de toekomstige situatie ook zo zijn. 

 

19 RC 11 In de tekst van het besluit (en ook op andere plaatsen in 

de tekst) staat: 2)….over onrechtmatigheden die beneden 

de grens van de rechtmatigheidsverantwoording (1% van 

de gemeentelijke begroting. Ons inziens zou hier moeten 

staan : die overschrijdt de grens van de 

rechtmatigheidsverantwoording. Klopt dit? 

 

Met de auditcommissie is op 16 september jl. gesproken 

over de aanstaande wetswijziging en de invulling hiervan 

voor de gemeente Beemster. De input van de 

auditcommissie is in het voorliggende raadsvoorstel 

verwerkt. Een van de besproken onderwerpen is dat het 

college de raad (en niet alleen de auditcommissie) tijdig 

informeert indien er zich onrechtmatigheden voordoen. 

Deze informatievoorziening is in het raadsbesluit expliciet 

zichtbaar gemaakt. Vanzelfsprekend blijft het college 

vanuit de actieve informatieplicht de gemeenteraad ten 

spoedigste informeren over onrechtmatigheden die 

beneden de grens van de rechtmatigheidsverantwoording 

(1% van de gemeentelijke begroting) blijven, als het 

college die onrechtmatigheden van politieke importantie 

acht.  



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

Indien zich gedurende het jaar onrechtmatigheden 

voordoen die de verantwoordingsgrens overschrijden 

wordt de raad hier uiteraard ook zo snel mogelijk over 

geïnformeerd. 

 

 


