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

gemeente Beemster gehouden op dinsdag 30 maart 2021 aanvang 19.30 uur.  

 

Aanwezig:   

De heer G.J.M. Groot 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  

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 6 t/m 10) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 1 t/m 5) 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 1 t/m 5) 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (bij punt 8 t/m 10) 

Mevrouw A. Rutz-Schalk PvdA/GroenLinks (bij punt 7) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij 1 t/m 6 en 8 t/m 10) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven VVD (bij 1 t/m 6 en 8 t/m 10) 

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 7) 

   

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. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 9 maart 2021. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst. 

  

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. Mevrouw Van Splunter met een oproep aan de politiek tot het komen tot verbinding 

in plaats van elkaar de maat te nemen. 
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2. Mevrouw Ernsting over de agendapunten 5a en 5b van de raadsvergadering van 

vanavond, de appartementengebouwen in het plan De Keyser. 

3. Mevrouw Doets over het toekomstige onderwijs en het dorpsgevoel.  

en namens het actiecomité GoedeSchoolZOB inzake MFC De Boomgaard en de 

tijdelijke huisvesting van de school en de kinderopvang in Zuidoostbeemster: 

4. De heer Caspers  

5. De heer Vreeman  

6. Mevrouw Keune  

7. De heer Keyser  

8. De heer De Mey 

 

De voorzitter heeft na een waarschuwing voor de heer Keyser en de heer De Mey, het 

inspreken door de heer De Mey afgebroken omdat de voorwaarden van spreekrecht zijn 

geschonden: er zijn kwalificaties gedaan over het handelen van bestuurders. 

 

Er zijn geen vragen gesteld aan de insprekers. 

 

5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Oosthuizerweg 72. 

 Bij de behandeling van dit agendapunt was mevrouw Akka, beleidsmedewerkster, de 

initiatiefnemer de heer Krüse en zijn gemachtigde, mevrouw Reek, aanwezig. 

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

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

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

CDA en VVD hebben verzocht het voorstel als B-punt te behandelen in de 

raadsvergadering. Hierbij heeft de fractie VVD een amendement aangekondigd met als 

doel om een notificatie in het bestemmingsplan op te nemen waarin de initiatiefnemer 

en toekomstige eigenaren van het pension worden gewezen op de nadelen van wonen, 

werken en recreëren in een agrarisch productiegebied. Dit zoals als zorg ook is 

uitgesproken door omliggende agrarische bedrijven in de zienswijze op het 

bestemmingsplan. 

De voorzitter heeft vastgesteld dat het voorstel hiermee een B-punt wordt voor de 

raadsvergadering van 20 april 2021. 

 

6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van krediet voor de openstelling van de 

kerktoren Middenbeemster. 

 Bij de behandeling van dit agendapunt was mevrouw Woudstra en de heer Van Meer, 

vertegenwoordigers van de Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed, aanwezig. 

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

De Vries, de heer Heijmans, mevrouw Jonk en burgemeester Heerschop. 

De fracties CDA, VVD, D66 en BPP hebben positief geadviseerd. De fractie 

PvdA/GroenLinks heeft aangeven voorstander te zijn van een openstelling van de 

kerktoren maar hierover nog vragen te hebben. Het voorstel kan voor deze fractie ook 

als A-punt worden behandeld in de raadsvergadering waarbij dan een stemverklaring 

zal worden afgelegd. De voorzitter heeft vastgesteld dat het voorstel hiermee een A-

punt is voor de raadsvergadering van 30 maart 2021. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van het beleidsplan Een sociale huurwoning zoeken 

verandert (nieuwe woonruimteverdeling). 

 Bij de behandeling van dit agendapunt was mevrouw Molenaar, beleidsmedewerkster, 

aanwezig. 

 



Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d. 30 maart 2021                                                             blz. 3 

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

raadsvergadering van 30 maart 2021. 

 

8. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Heerschop heeft mededelingen gedaan over het vastgestelde logo voor 

de nieuwe gemeente, over de voortgang van de harmonisatie van beleid en 

verordeningen en de onderlinge (goede) contacten.  

De heer Commandeur heeft vragen gesteld over de blokkering door burgemeester en 

wethouders van Purmerend van de uitvoering van de motie Ambitieus plan om zoveel 

mogelijk nieuwe bomen te planten, zoals aangenomen door de gemeenteraad van 

Beemster op 10 november 2020. 

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 21.31 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 20 april 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.J. Vinke   M. Timmerman 

 

 

 


