
Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d. 18-19 mei 2021                                                             blz. 1 

Besluitenlijst van de openbare, digitale vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Beemster gehouden op dinsdag 18 mei 2021 aanvang 19.30 uur en, na de 

schorsing en hervatting hiervan, op woensdag 19 mei 2021 vanaf 19.30 uur . 

 

Aanwezig:   

De heer N.C.M. de Lange voorzitter (en woordvoerder bij punt 7) 

De heer M. Timmerman griffier 

De heer M. Bakker BPP 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange BPP  

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

De heer N.C.M. de Lange BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA (bij punt 1 t/m 6, 10, 12 t/m 15 en 18 t/m 20) 

De heer F.G. Pankras CDA (bij punt 9, 11, 16 en 17) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 7 en 8) 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 7, 12 t/m 14 en 16) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 6, 8, 10, 15, 17 t/m 20 en voorzitter bij punt 7) 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (bij punt 9 en 11) 

Mevrouw A. Rutz-Schalk PvdA/GroenLinks (bij punt 9 en 11) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij 1 t/m 8, 10 en 12 t/m 20) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw B. Bosman VVD (bij punt 9 en 13) 

Mevrouw M.L. van Boven VVD (bij punt 1 t/m 8, 11, 12, 14, 15 en 17 t/m 20) 

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst VVD  

De heer P.G.J. Wickel VVD (bij punt 10 en 16) 

   

Op uitnodiging aanwezig:  

Mevrouw H.C. Heerschop burgemeester 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

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

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

Mevrouw H.J.C. Welage gemeentesecretaris 

 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 19.30 uur geopend en de aanwezigheid van de 

personen die deelnemen aan de vergadering overeenkomstig de bovenstaande lijst 

vastgesteld. 

De vergadering is tot uiterlijk 22.30 uur. Voorzien is dat de agenda dan nog niet is 

afgehandeld. De vergadering wordt dan geschorst en op 19 mei hervat. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 20 april 2021. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

Naar aanleiding van de besluitenlijst: - 
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4. Spreekrecht burgers. 

 De voorzitter heeft de insprekers gewezen op de voorwaarden die bij het spreekrecht 

geleden en vooraf ook zo zijn gecommuniceerd. 

De navolgende personen hebben ingesproken: 

1. De heer Abbink bestuurder van de Stichting Confessioneel Primair Onderwijs 

Waterland inzake het Plan van Scholen. 

2. Mevrouw Blekemolen over het jongerencentrum BeeJee en het stimuleren van open 

jeugd- en jongerenwerk in Beemster. 

3. De heer Van Schaik, directeur/bestuurder van Wooncompagnie over woningbouw 

nabij Zuiderweg 74. 

4. De heer Mooij namens GreenFields TAD over woningbouw nabij Zuiderweg 74. 

5. De heer Dogterom namens Beemster Gezond over het gezondheidscentrum in 

Middenbeemster, 

6. De heer Jansen namens het seniorenplatform Beemster en de Trekkersgroep 

Knarrenhof Beemster over het voorliggende plan van aanpak uitwerking 

dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster. 

7. De heer Olde van de Participatiecoalitie Noord-Holland over de RES 1.0. 

Er zijn vragen gesteld aan de insprekers. 

 

5. Voorstel tot het vaststellen van het plan van aanpak voor de uitwerking van de 

dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster. 

 Bij de behandeling van dit agendapunt en de punten 6 en 7 was de heer Borst, 

projectleider, aanwezig. 

De sprekers bij dit agendapunt waren mevrouw Jonk, de heer Commandeur, de heer 

Groot, de heer De Waal, mevrouw De Wit en wethouder Zeeman. 

Hierbij zijn 2 amendementen en een motie aangekondigd (amendement BPP, 

amendement VVD-D66, motie VVD-D66). Met inachtneming van de punten die hierin 

zijn benoemd zijn de fracties positief over het voorliggende plan van aanpak. 

Gezien de amendementen en de motie is dit een B-punt voor in de raadsvergadering. 

Gezien de urgentie is dit een B-punt voor in de raadsvergadering van 19 mei 2021. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van het plan van aanpak voor de uitwerking van de 

dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer De Waal, de heer Commandeur, 

mevrouw De Wit, mevrouw Jonk, de heer Groot en wethouder Zeeman. 

Hierbij zijn 1 amendement en een motie aangekondigd (amendement VVD-BPP-

PvdA/GroenLinks, motie VVD-D66). Met inachtneming van de punten die hierin zijn 

benoemd zijn de fracties positief over het voorliggende plan van aanpak. 

Gezien de amendementen en de motie is dit een B-punt voor in de raadsvergadering. 

Gezien de urgentie is dit een B-punt voor in de raadsvergadering van 19 mei 2021. 

 

Na dit agendapunt is het voorzitterschap overgegaan naar de heer De Groot omdat de heer  

De Lange woordvoerder namens zijn fractie is bij agendapunt 7. 

 

7. Bespreken voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012. 

 Deze bespreking was meningsvormend. De sprekers bij dit agendapunt waren de heer 

De Lange, de heer De Wildt, de heer Beemsterboer, mevrouw De Wit, de heer De Waal 

en wethouder Zeeman. 

De sprekers hebben de hoofdlijnen en aandachtspunten benoemd en kort toegelicht die 

voor hun fracties van belang zijn bij de herziening. Hierover zal in de (openbare) 

themabijeenkomst van 25 mei nader en uitgebreider met elkaar worden gesproken. 
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Na dit agendapunt is het voorzitterschap teruggegaan naar de heer De Lange. 

 

De voorzitter heeft vastgesteld dat het 22.25 uur is en heeft de vergadering geschorst tot  

19 mei 2021, 19.30 uur. 

 

Hervatting van de vergadering op 19 mei 2021 

De voorzitter heeft de vergadering om 19.30 uur heropend en de aanwezigheid van de 

personen die deelnemen aan de vergadering overeenkomstig de bovenstaande lijst 

vastgesteld. 

 

8. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland 

Zuid 1.0. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Schagen, de heer Groot, mevrouw De 

Wit, de heer De Waal, de heer Commandeur en wethouder Dings. 

De fracties D66, VVD, PvdA/GroenLinks en CDA hebben positief geadviseerd.  

De fractie BPP heeft verzocht het voorstel als B-punt te behandelen in de 

raadsvergadering voor het indienen van amendementen. 

Het voorstel is hiermee een B-punt wordt voor de raadsvergadering van 8 juni 2021. 

 

9. Voorstel tot het vaststellen van het Plan van Scholen 2022. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Heijmans, mevrouw Bosman, mevrouw 

Rutz, de heer Pankras, mevrouw Langerijs en wethouder Dings. 

De commissie heeft positief geadviseerd en daarmee is dit een A-punt is voor de 

raadsvergadering van 19 mei 2021. 

 

10. Behandeling van de voorgenomen motie van fracties PvdA/GroenLinks en VVD, 

aanvullende reactie gemeente Beemster op het voorstel van de 

transitiecommissie versteviging van de MRA samenwerking. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer De Waal, de heer Wickel, de heer 

Schagen, de heer Groot, de heer Commandeur en burgemeester Heerschop. 

Alle fracties hebben aangegeven de voorgenomen motie te zullen steunen. 

De behandeling van een motie is een B-punt voor in de raadsvergadering. Gezien de 

urgentie is dit een B-punt voor in de raadsvergadering van 19 mei 2021. 

 

11. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begrotingswijzing 2021 en 

begroting 2022 van het recreatieschap Twiske-Waterland.  

 Er was geen behoefte aan debat. De commissie heeft positief geadviseerd en daarmee 

is dit een A-punt is voor de raadsvergadering van 19 mei 2021. 

Wethouder Butter heeft toegezegd om de opmerking en vraag van de heer Heijmans of 

de begrote inkomsten van Het Twiske realistisch zijn onder de huidige omstandigheden, 

te zullen inbrengen in het dagelijks bestuur van het recreatieschap. 

 

12. Voorstel tot het geven van een zienswijze op het Beleidsplan 2021-2024 van de 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.  

 Er was geen behoefte aan debat. De commissie heeft positief geadviseerd en daarmee 

is dit een A-punt is voor de raadsvergadering van 19 mei 2021. 

 

13. Voorstel tot het geven van een zienswijze op het Regionaal Risicoprofiel 2021-

2024 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.  

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Bakker, de heer Beemsterboer, mevrouw 

Bosman, de heer Vinke, de heer Commandeur en burgemeester Heerschop. 
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De commissie heeft positief geadviseerd en daarmee is dit een A-punt is voor de 

raadsvergadering van 19 mei 2021. 

 

14. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2022 van de 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.  

 Er was geen behoefte aan debat. De commissie heeft positief geadviseerd en daarmee 

is dit een A-punt is voor de raadsvergadering van 19 mei 2021. 

 

15. Bespreken van de raadsbrief van 23 maart 2021, kostenverhaal ambtelijke inzet 

bij agrarische bouwplannen en de in deze brief door het college voorgestelde 

werkwijze.  

 Bij de behandeling van dit agendapunt waren mevrouw De Bruijn en de heer Mantoua 

namens de ambtelijke organisatie in de vergadering aanwezig. 

De sprekers bij dit agendapunt waren mevrouw De Wit, de heer Vinke, de heer 

Commandeur, de heer Schagen, de heer Groot, wethouder Zeeman en mevrouw  

De Bruijn. 

De fracties VVD, PvdA/GroenLinks, CDA en D66 zijn akkoord met de werkwijze van het 

college bij dit onderwerp zoals beschreven in de raadsbrief van 23 maart 2021. De 

fractie BPP heeft aangedrongen om aanpassing van de nota Grondbeleid. Wethouder 

Zeeman heeft toegezegd dat de noodzakelijke nieuwe legesverordening (in verband 

met de komst van de Omgevingswet) in september/oktober 2021 aan de raad wordt 

aangeboden. Een wijziging van de nota Grondbeleid is aan de nieuwe gemeente 

Purmerend en zal dus na de fusiedatum plaatsvinden. De heer Schagen heeft 

aangekondigd dat zijn fractie mogelijk met een initiatiefvoorstel hiervoor komt. 

 

16. Bespreken van de raadsbrief van 17 februari 2021 inzake het besluit van het 

college over de rentewijziging en participaties Stichting Beheer Kerckhaen (ter 

meningsvorming). 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Wickel, de heer De Waal, de heer 

Pankras, de heer Beemsterboer en wethouder Butter. 

Vanuit de commissie is het ongenoegen uitgesproken over de wijze waarop het college 

heeft gehandeld en de mogelijke gevolgen hiervan. De raad had vooraf geïnformeerd 

moeten worden en had in de gelegenheid moeten worden gesteld om wensen of 

bedenkingen op het voorgenomen besluit te geven. Wethouder Butter heeft 

aangegeven dat het college weloverwogen dit besluit heeft genomen en heeft dit 

toegelicht. Het had wellicht beter kunnen zijn geweest om de raad vooraf hierbij te 

betrekken. 

 

17. Bespreken van de ingekomen brief van 30 maart 2021 van GreenFields TAD B.V. 

inzake woningbouw nabij Zuiderweg 74 (ter meningsvorming). 

 De sprekers bij dit agendapunt waren mevrouw Bregman, de heer Groot, mevrouw De 

Wit, de heer De Waal, de heer Pankras, wethouder Zeeman en wethouder Butter. 

De fracties hebben uitgesproken dat het wenselijk is om voor de doelgroepen te 

bouwen waarvoor dit plan is opgesteld alleen niet op deze plek. 

Over de uitvoering van de woonvisie zal op een later moment in de commissie worden 

gesproken. Wethouder Butter heeft in dat verband erop gewezen dat de raad bij het 

aangaan van de samenwerking met de BPD in vof De Beemster Compagnie, heeft 

ingestemd met alleen een koopprogramma in De Keyser en De Nieuwe Tuinderij. De 

dynamiek en ontwikkelingen hebben het echter mogelijk gemaakt om toch sociale 

woningbouw in deze plannen te realiseren. 
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18. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Heerschop heeft medegedeeld dat de besluitvorming in de 1e Kamer op 

het wetsvoorstel voor de herindeling als hamerpunt is geagendeerd. 

Er zijn geen vragen gesteld over het fusieproces. 

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

20. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering (van 19 mei) om 21.53 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 8 juni 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 

 

 


