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

 

DATUM VERGADERINGEN: 22 december 2020 FRACTIE: VVD DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 15 december 2020 

 

 

NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 6 Nota van Uitgangspunten DOV NB en WB ->  

Op pagina 14 en 15 staan een aantal punten waarvoor 

extra aandacht nodig zal zijn.  

Wat wordt er bedoeld met punt 4: “De verkeersveiligheid 

rondom de Jisperweg, Middenweg en viaduct 

Purmerenderweg en A7”?  

Waarom zijn deze laatste twee, die ver van de dorpskern af 

liggen, meegenomen bij deze visies voor de dorpskernen?  

 

Uw constatering is juist, deze aandachtspunten horen niet 

in de NvU. 

Punt 4 betreft de verkeersveiligheid van de Jisperweg 

Middenweg, waarvoor is aangegeven dat de veiligheid voor 

wandelaars en fietsers onder druk staat. 

Deze aandachtspunten zijn bij het college bekend en 

worden separaat behandeld. 

2 RC 6 Nota van Uitgangspunten DOV NB en WB ->  

Tijdens de informatiebijeenkomst legde de projectleider uit 

dat de gekozen contouren in de functiekaarten zijn 

gebaseerd op de bebouwde kom. Op de site van de 

provincie zijn echter de grenzen van de bebouwde kom bij 

beide kernen anders dan die in deze NvU.  

Hoe is men gekomen tot deze contouren? 

 

De contouren zijn bepaald uitgaande van de fysieke 

begrenzing van de bebouwde kom (bebording aanduiding 

begin / einde bebouwde kom) en de bij de daarbinnen 

aanwezige bestemmingsplanbegrenzing. 

 

N.a.v. vragen tijdens de bijeenkomst van 7 december 2020 

en nadere afstemming 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. 

 

3 RC 6 Nota van Uitgangspunten DOV NB en WB ->  

Bij de voorgestelde contouren komen enkele bedrijven 

straks binnen de dorpsvisie te liggen die nu nog vallen 

onder het bestemmingsplan buitengebied. Hierdoor krijgen 

zij te maken met heel andere regelgeving. De visie komt 

pas ter inzage te liggen als deze geheel is voltooid.  

Op welk moment kunnen deze bedrijven bezwaar maken 

tegen de nieuwe contouren? 

De Dorpsontwikkelingsvisie vervangt niet het geldende 

bestemmingsplan, maar geeft aan welke toekomstige 

ontwikkelingen binnen de werkingssfeer van de 

dorpsontwikkelingsvisie mogelijk zijn. 

De betreffende bedrijven zijn uitgenodigd mee te praten bij 

de totstandkoming van de dorpsontwikkelingsvisie en 

kunnen hiertegen voor vaststelling door de raad eventueel 

hun zienswijze indienen. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

4 RC 7 Plan van Aanpak realisatie Integraal Kind Centrum ->  

“Het Integraal Huisvestingsplan kan eventueel gevolgen 

hebben voor de realisatie van het IKC in plan de Keyser”. 

Het IKC wordt geheel nieuw gebouwd en kan dus geheel 

worden aangepast aan de laatste wensen en eisen.  

1) Waar moeten wij hierbij dan aan denken? 

2) Kunt u ons de leerlingenprognoses van De Blauwe 

Morgenster toesturen. 

 

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. 

 

De leerlingenprognoses van vorig jaar vormt de basis voor 

de huidige opstelling van het Programma van eisen. 

De prognoses zijn: 

- 2022 : 453 

- 2023 : 464  

- 2024 : 480 

- 2025 : 501 

- 2026 : 514 

- 2027 : 530 

- 2028 : 543 

- 2029 : 555 

- 2030 : 567 

- 2031 : 576 

- 2032 : 587 

- 2033 : 594 

- 2034 : 601 

 

5 RC 8 Klimaatadaptatieplan Zaanstreek-Waterland ’21-’24 en 

Beemster ’21 -> 

Door wie is dit plan opgesteld, welke partijen waren hierbij 

betrokken? (wij bedoelen hier geen namen maar welke 

afdeling of projectgroep o.i.d.) 

 

Het regionale plan is opgesteld met partners uit Zaanstreek 

Waterland. Daarnaast is er intern een grote groep collega’s 

betrokken geweest bij het opstellen van het plan, 

bijvoorbeeld de afdelingen: Programmering en Planning, 

Ontwikkeling, Realisatie, Wijkmanagement, Communicatie. 

En projectgroepen zoals: Programeer tafel met beheerders, 

stedenbouwkundige, klimaatadaptatie project groep met 

beleidsadviseurs RO, OR en water. 

 

 

 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

6 RC 8 Klimaatadaptatieplan Zaanstreek-Waterland ’21-’24 en 

Beemster ’21 -> 

Wij missen in de uitvoeringsagenda Z-W op pagina 45 bij 

nummer 1 als betrokken ‘partners’ de lokale agrariërs.  

Is er een reden om als externe partners wel de lokale 

grondeigenaren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 

te benoemen en de agrariërs niet? 

 

De genoemde partners zijn niet absoluut en kunnen altijd 

aangevuld worden. De LTO Noord is reeds benaderd. Bij 

de komende lokale klimaatdialogen zullen we ook in 

gesprek gaan met de lokale agrariërs. 

7 RC 8 Klimaatadaptatieplan Zaanstreek-Waterland ’21-’24 en 

Beemster ’21 -> 

Waarom staan in het uitvoeringsplan Beemster bij de 

inleiding op pag. 53 en op pag. 68 foto’s van de Rijp?  

 

Dit is een terecht punt en zal worden hersteld. 

8 RC 8 Klimaatadaptatieplan Zaanstreek-Waterland ’21-’24 en 

Beemster ’21 -> 

12.1 op pag. 65: kunnen hier de punten 2 & 3 en 4 & 5 niet 

worden samengevoegd? Dus: 4 kwetsbare wegen in plaats 

van 6? 

 

Dat kunnen we doen, het betreft immers dezelfde wegen. 

De tekst suggereert nu dat we 6 kwetsbare wegen hebben, 

terwijl we 6 aandachtspunten hebben op 4 kwetsbare 

wegen. Dit zal worden aangepast. 

 

9 RC 8 Klimaatadaptatieplan Zaanstreek-Waterland ’21-’24 en 

Beemster ’21 -> 

Op pagina 71 wordt gesproken over de ‘sponswerking’ van 

de polder. Wat wordt hiermee bedoeld?  

 

Met sponswerking wordt bedoelt het opnemen van water in 

natte perioden en loslaten in perioden van droogte. 

10 RC 8 Klimaatadaptatieplan Zaanstreek-Waterland ’21-’24 en 

Beemster ’21 -> 

Op pagina 76 wordt gesproken over ‘ondergrondse 

wateropslagtanks’ voor de agrarische sector om het teveel 

aan regenwater in de herfst en winter op te slaan om dit te 

kunnen gebruiken in de zomer. 

Een korte rekensom: als er 1mm regen opgevangen moet 

worden op 1 ha is dat bij elkaar 10.000 liter.  

 

1) Ondergrondse opslagtanks zien we als kansrijke 

maatregel die toegepast kan worden om de effecten 

van droogte te beperken. We doen geen uitspraken 

over hoe groot deze opslagtanks moeten zijn. Graag 

gaan we met de agrarische sector in gesprek om deze 

kansrijke maatregel te bespreken middels een 

klimaatdialoog. 

 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

Een gemiddeld bedrijf heeft 40 ha grond dus dan wordt dit 

400.000 liter om éénmalig 1 mm op te vangen. Er zijn 

meerdere regenbuien en meer dan 1mm. per bui (u heeft 

het in dit plan zelfs over buien tot wel 100 mm).  

1) Hoe groot zouden de opslagtanks uit dit plan moeten 

worden?  

2) Denkt u dat dit een verbetering zal zijn voor het milieu 

en de natuur? 

Gelukkig is er al een goede opslag voor dit belangrijke 

zoete water: de sloten, de ringvaart en natuurlijk vooral: 

het IJsselmeer. 

 

2) Ondergrondse opslagtanks zullen invloed hebben op 

het bodemleven, maar ook langdurige droge perioden 

heeft invloed op het bodemleven.  

Helaas is ook gebleken in de extreme droogte van 2018 

dat de zoetwater voorraad zoals het IJsselmeer aan zijn 

maximum zat. Bepaalde delen van Nederland zijn nog 

herstellende van deze droge periode. De daarop 

volgende jaren waren ook aan de droge kant, waardoor 

herstel moeizaam gaat. Naar verwachting van het 

KNMI zal droogte in het voorjaar en zomer steeds vaker 

gaan optreden. 

Zaak is dat we een balans gaan zoeken samen met de 

agrarische sector om de effecten van droogte te 

beperken, wat ook een positief effect op het 

bodemleven en milieu heeft. 

 

11 RC 8 Klimaatadaptatieplan Zaanstreek-Waterland ’21-’24 en 

Beemster ’21 -> 

Uitvoeringsagenda Beemster. 

Pagina 81, de opgave en bijbehorende actie kloppen niet 

bij nummer 6 en 7 (=omgedraaid?). 

Wij missen bij nummer 7 als ‘partner’ gemeente Beemster, 

klopt dat? 

 

Dit klopt inderdaad niet. Er is iets mis gegaan bij de 

vormgeving en zal correct worden doorgevoerd in de 

vastgestelde versie. 

 

Bij de actieomschrijving van agenda punt 6 hoort te staan:  
Er wordt een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van 
hemelwaterbuffering in landelijk gebied, om stedelijk 
gebied te ontlasten. 
Bij agenda punt 6 horen de uitgangspunten:  
- meer ruimte voor water 
- klimaatadaptief maatwerk 
- gedeelde verantwoordelijkheid 
 
Bij de actieomschrijving van agenda punt 7 hoort te staan: 
Welke wegen zijn kwetsbaar voor bodemdaling? 
Onderzoeksvoorstel, controle of het model klopt. 
Selecteren ijkpunten en jaarlijks metingen uitvoeren om te 
valideren of het model een juist inschatting maakt. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

Bij agendapunt 7  hoort het volgende uitgangspunt te 
staan: 
- klimaatadaptief maatwerk 
 
En bij de partners had uiteraard ook de Beemster moeten 
staan. 
 

12 RC 9 Verordening naamgeving en nummering Beemster 

(harmoniseren) ->  

Wat verandert er met deze verordening ten opzichte van de 

oude? 

 

Deze verordening is in vergelijking met de oude 

verschillend op de volgende punten: 

De verordening is aangepast aan de Basisregistratie 

Adressen en Gebouwen (BAG); zie artikelen 1, 2, 3. 

De nadere regels heetten eerst nadere 

uitvoeringsvoorschriften, het convenant inzake postcodes 

is nu hierbij opgenomen. 

De andere artikelen zijn inhoudelijk vrijwel gelijk; het 

taalgebruik is gemoderniseerd. 

 

 


