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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 30 november 2021 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 F.G. Pankras CDA (bij punt 9 t/m 15) 

De heer M. Segers CDA (bij punt 1 t/m 8) 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 1 t/m 7) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij 9 t/m 15) 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (bij punt 8) 

Mevrouw A. Rutz-Schalk PvdA/GroenLinks (bij punt 8) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 7 en 9 t/m 15) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw B. Bosman VVD (bij punt 7) 

Mevrouw M.L. van Boven VVD (bij punt 1 t/m 6 en 8 t/m 15) 

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 D.J. Butter wethouder VVD 

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

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

Mevrouw A.G. Dehé loco-gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving  

Mevrouw H.J.C. Welage gemeentesecretaris 

 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 19.30 uur geopend. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Gezien de insprekers over de agendapunten 5, 9 en 10 heeft de commissie besloten de 

agendapunten 9 en 10 na agendapunt 5 te behandelen. De commissie heeft de agenda 

zo gewijzigd vastgesteld. 

 

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

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

Naar aanleiding van: - 
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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: 

Over agendapunt 10: 

1. De heer J. Borst namens Van 't Hek Groep B.V. eigenaar van Volgerweg 58. 

Over agendapunt 5: 

2. Mevrouw S. van Wesemael wonende Zuiddijk 8. 

3. De heer N. Dumont wonende Zuiddijk 6a. 

Over agendapunt 9: 

4. De heer J.P. Köhne namens 9 eigenaren en gebruikers van percelen agrarische 

gronden ten zuiden van De Keyser. 

Er zijn vragen gesteld aan de insprekers. 

 

5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderweg 20 / Zuiddijk 

tussen 6 en 7. 

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

Segers, de heer De Lange, mevrouw De Vries en wethouder Zeeman. 

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

De fracties D66 en VVD hebben een negatief advies gegeven.   

De vergadering is van 20.31 uur - 20.35 uur geschorst geweest op verzoek van de heer 

Beemsterboer. 

Na de schorsing is vastgesteld dat het voorstel als A-punt kan worden geagendeerd in 

de raadsvergadering van 30 november 2021. De fracties D66 en VVD zullen dan een 

stemverklaring afleggen. 

 

9. Bespreken van de uitkomst van het (verkennend) onderzoek naar de kansen en 

haalbaarheid van een ontsluitingsweg voor de agrarische percelen aan de 

Morgenweg en de Hendricus de Goedeweg in Middenbeemster. 

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

Lange, mevrouw De Wit, de heer Groot en wethouder Butter. 

De fractie PvdA/GroenLinks steunt het standpunt van het college. De andere fracties 

niet en hebben het college verzocht om met een reactie en oplossingen te komen voor 

de punten die door de inspreker (en schriftelijk door de eigenaren/gebruikers van 

betreffende agrarische percelen) zijn ingebracht. Wethouder Butter heeft aangegeven: 

nog in gesprek te zijn met de betrokkenen over de aanleg van een sloot, het punt van 

de breedte van de straat zal nader worden onderzocht en het college zal schriftelijk 

reageren om de brief van de eigenaren/gebruikers omdat daarin feitelijke onjuistheden 

staan. De wethouder heeft toegezegd de uitkomst van het nader onderzoek en 

oplossingen in de vorm van een raadsvoorstel aan de raad te zullen aanbieden. De 

wethouder heeft aangegeven dat bij de aankoop van de percelen met de eigenaren 

alleen is afgesproken dat de gemeente zorg draagt voor de aanleg van een 

ontsluitingsweg van de percelen in het zuidelijke deel van het plangebied en die ligt er. 

Er is nimmer afgesproken dat er een agrarische ontsluitingsweg moet komen. De heer 

De Lange heeft erop gewezen dat deze laatste uitspraak niet in overeenstemming is 

met het antwoord op een technische vraag die aangeeft dat in 1 koopovereenkomst is 

opgenomen dat voor de percelen G827 en G834 een agrarische ontsluitingsweg moet 

worden gerealiseerd die wordt aangesloten op de Middenweg, en dat het college in het 

toegezegde raadsvoorstel met de juiste informatie moet komen. Zo denken andere 

commissieleden er ook over. De voorzitter heeft vastgesteld dat dit onderwerp 

terugkomt in de commissie en daarmee de bespreking gesloten.  
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10. Vaststellen van de raadsbrief over het Woonakkoord Zaanstreek-Waterland 2021-

2025. 

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

Wit, de heer Groot, de heer De Waal en wethouder Butter. 

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

De fractie BPP heeft een negatief advies gegeven.   

De vergadering is van 21.08 uur – 21.00 uur geschorst geweest op verzoek van de heer 

Schagen. 

Na de schorsing is vastgesteld dat het voorstel als A-punt kan worden geagendeerd in 

de raadsvergadering van 30 november 2021. De fractie BPP zal een stemverklaring 

afleggen. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jisperweg 21. 

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

Beemsterboer, de heer De Waal, de heer Segers en wethouder Zeeman. 

Alle fracties hebben positief geadviseerd. Dit kan als een A-punt worden geagendeerd 

in de raadsvergadering van 30 november 2021. 

 

7. Voorstel het vaststellen van het bestemmingsplan Jisperweg 149. 

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

Segers, de heer De Lange, mevrouw Bosman en wethouder Zeeman. 

Alle fracties hebben positief geadviseerd. Dit kan als een A-punt worden geagendeerd 

in de raadsvergadering van 30 november 2021. 

 

8. Bespreken van de notitie van het college van burgemeester en wethouders over 

de ontwikkeling van het gezondheidscentrum aan het Tobias de Coeneplein in 

Middenbeemster. 

 Bij de behandeling van dit agendapunt was de projectleider, de heer Borst, aanwezig. 

De sprekers bij dit agendapunt waren mevrouw Rutz, de heer Segers, mevrouw Jonk, 

mevrouw De Wit, de heer Heijmans en wethouder Zeeman. 

De commissie heeft aangedrongen om snelheid. Wethouder Zeeman heeft 

aangekondigd dat de raad in december schriftelijk wordt geïnformeerd over de 

voortgang van het gezondheidscentrum en over het project locatie gemeentehuis. 

Op het Tobias de Coeneplein zal geen plek zijn voor een zogenaamd Knarrenhof. Het 

college zal, als dat mogelijk is, voor de gezondheidscentrum een intentieovereenkomst 

afsluiten met de betrokken partijen. Fractie PvdA/GroenLinks heeft dit bepleit met steun 

van andere fracties.  

 

11. Voorstel tot het vaststellen van de tweede tussenrapportage / begrotings-

bijstelling 2021. 

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

Van Boven, de heer Groot, de heer Vinke en wethouder Butter. 

De heer Groot heeft als voorzitter van de auditcommissie een toelichting op het advies 

van de commissie gegeven. Alle fracties hebben positief geadviseerd. Dit kan als een 

A-punt worden geagendeerd in de raadsvergadering van 30 november 2021. 

 

12. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland. 

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

is dit een A-punt voor de raadsvergadering van 30 november 2021. 
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13. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Heerschop heeft aangekondigd dat zodra duidelijk is welke activiteiten 

van de verbindingsfeesten in december nog doorgang vinden, de raad hierover wordt 

geïnformeerd. Er zijn geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. 

 

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

 De heer Groot heeft de heer De Lange vragen gesteld naar aanleiding de schriftelijke 

vragen van de fractie BPP over de inrichting afrit N-244 – Purmerenderweg en het 

artikel hierover in Dagblad Waterland. 

 

15. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 22.08 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 21 december 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

G.J.M. Groot   M. Timmerman 

 

 

 

 


