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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 2 juni 2020 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 R.M. Langerijs-Groot BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer J.C. de Wildt CDA 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 7) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 6 en 8 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 H.C. Heerschop burgemeester 

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

De heer J.J.A.S. Houtenbos wethouder VVD 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

Mevrouw H.J.C. Welage gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 19.30 uur geopend.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Bij agendapunt 5 (voorstel natuuronderzoek landelijk gebied) is nog geen voorstel aan 

de raad aangeboden. Wethouder Zeeman heeft gemeld dat dit voorstel nog niet is 

aangeboden omdat de noodzakelijk offerte nog niet is ontvangen. Op voorstel van de 

voorzitter heeft de commissie dit agendapunt gehandhaafd, wat gelegenheid geeft voor 

de fracties om op deze ontwikkeling desgewenst te reageren.  

De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 12 mei 2020. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld. 

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijsten. 

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
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5. Voorstel tot het uitvoeren van een natuuronderzoek voor het landelijk gebied. 

 Op een vraag van heer Schagen of een onderzoek vanaf de weg toereikend is heeft 

wethouder Zeeman geantwoord dat het voorstel hierop antwoord zal geven. 

 

Dit agendapunt wordt in de commissievergadering van 23 juni 2020 opnieuw 

geagendeerd. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van het resultaat van de grondexploitaties De Keyser 

en De Nieuwe Tuinderij per 1 januari 2020. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren mevrouw Van Boven, de heer Schagen, de heer 

De Wildt, de heer Vinke, de heer Groot en wethouder Houtenbos.  

Mevrouw Van Boven heeft aangekondigd dat haar fractie in de raadsvergadering de 

motie onveilige oversteek in Zuidoostbeemster zal indienen. Wethouder Houtenbos 

heeft aangegeven dat hij hierover inmiddels in gesprek is binnen De Beemster 

Compagnie. De heren Schagen, Vinke en Groot hebben bij de portefeuillehouder de 

toezegging in herinnering gebracht om in de commissie het gesprek te hebben over de 

uitvoering van de woonvisie op basis van een tussenrapportage en bespreekvoorstel 

van het college.  De commissie heeft positief geadviseerd over het voorliggende 

raadsvoorstel. Voor de raadsvergadering van 2 juni 2020 is dit een B-punt in verband 

met de aangekondigde motie. 

 

7. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begrotings-wijziging 2020 en 

begroting 2021 van het Recreatieschap Twiske-Waterland. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Bakker, de heer De Wildt, de heer De 

Waal, de heer Beemsterboer, mevrouw De Vries en burgemeester Heerschop.  

De heer De Waal heeft ingebracht dat het recreatieschap zich niet alleen zou moeten 

richten op Het Twiske maar ook op de mogelijkheden en kansen voor recreatie en 

toerisme in het omliggende gebied zoals Beemster. Burgemeester Heerschop heeft 

toegezegd dit te zullen inbrengen in het algemeen bestuur van het recreatieschap.  

De commissie heeft positief geadviseerd. Dit is een A-punt voor de raadsvergadering 

van 2 juni 2020. 

 

8. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 De griffier en burgemeester Heerschop hebben een toelichting gegeven over de opzet 

voor de bijeenkomst van de klankbordgroep fusie van 15 juni a.s. Over dit proces zijn 

vragen gesteld en opmerkingen gemaakt door de heer De Lange, de heer Groot, 

mevrouw De Vries en de voorzitter. 

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 20.18 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 23 juni 2020 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

G.J.M. Groot   M. Timmerman 


