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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 31 augustus 2021 aanvang 19.30 uur in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer G.J.M. Groot voorzitter (en woordvoerder bij punt 9) 

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 M. Segers CDA (bij punt 1 t/m 5) 

De heer F.G. Pankras CDA (bij punt 6 en 7) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 9 t/m 12) 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 7 en 10 t/m 12) 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (bij punt 1 t/m 6) 

Mevrouw A. Rutz-Schalk PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 5) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij punt 6, 7, 10 t/m 12, voorzitter bij punt 9) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven VVD (bij punt 1 t/m 5, 7 t/m 12) 

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

De heer P.G.J. Wickel VVD (bij punt 6) 

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 H.J.C. Welage gemeentesecretaris 

 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 19.30 uur geopend. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Gelet op de memo d.d. 30 augustus 2021 van de portefeuillehouder heeft de commissie 

besloten punt 8 (toekomstige financiering van de projecten van de regio Zaanstreek-

Waterland) van de agenda te halen. De commissie heeft de agenda zo gewijzigd 

vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 29 juni 2021. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

Naar aanleiding van de besluitenlijst en dan over het agendapunt wensen en 

opvattingen bij de MRA Verstedelijkingsstrategie, heeft de heer Schagen gesteld het  

nog steeds teleurstellend te vinden dat de portefeuillehouder alleen zaken inbrengt die 

Beemster aangaan en niet de door zijn fractie ingebrachte gedachten over de regio.  
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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 Dijkstra namens de heer Meines inzake Purmerenderweg 28. 

2. Mevrouw Boon over de aanleg van stil asfalt op de N243. 

3. Mevrouw Valent over de aanleg van stil asfalt op de N243. 

Er zijn geen vragen gesteld aan de insprekers. 

 

5. Voorstel tot het verhogen van het subsidieplafond 2021 voor het onderdeel 

cultuur (2e steunpakket COVID-19). 

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

Langerijs, de heer Heijmans, mevrouw De Vries en wethouder Dings. 

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

raadsvergadering van 31 augustus 2021. 

 

6. Voorstel voor het uiten van wensen en bedenkingen over het verzoek tot het 

verstrekken van extra kapitaal aan de NV Alliander. 

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

Heijmans, de heer Wickel, de heer Vinke en de wethouders Butter en Zeeman. 

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

raadsvergadering van 31 augustus 2021. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van de eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 

2021. 

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

mevrouw Van Boven, de heer Vinke, de heer Pankras. 

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

raadsvergadering van 31 augustus 2021. 

 

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

woordvoerder namens zijn fractie is bij agendapunt 9. 

 

9. Bespreken van het Woonakkoord regio Zaanstreek-Waterland en provincie 

Noord-Holland 2021-2025. 

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

Wit, de heer De Wildt, de heer De Lange en wethouder Butter. 

In het Woonakkoord is vermeld dat de gemeente Beemster de locaties Nekkerweg 72 

en Volgerweg 58 in het landelijk gebied ontwikkelt. De fracties D66, PvdA/GroenLinks, 

VVD en CDA hebben aangegeven dat dit controversiële locaties zijn die uit het akkoord 

moeten worden verwijderd. Opname in het akkoord zou onterechte verwachtingen 

kunnen wekken bij de initiatiefnemers. De fractie BPP wacht af totdat deze locaties voor 

besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De heer De Waal heeft 

aangegeven dat de raad eerder en beter bij de totstandkoming van dit akkoord 

betrokken had moeten worden. 

Wethouder Butter heeft gesteld dat opname van de twee locaties in het Woonakkoord 

niet betekent dat hieraan medewerking wordt verleend. Dat is aan de gemeenteraad 

(planologische medewerking). 
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Wethouder Butter heeft toegezegd dat hij de oproep over de twee locaties zal 

inbrengen in het portefeuillehoudersoverleg en een concept voor een raadsbrief aan de 

gemeenteraad zal voorleggen waarmee de raad naar de partners van het Woonakkoord 

afstand kan nemen van de vermelding van de twee locaties in het akkoord. De oproep 

om de raad in het vervolg eerder en beter te betrekken bij dit onderwerp zal hij 

inbrengen voor uitvoering door de nieuwe gemeente. 

De heer De Lange heeft gevraagd in de concept raadsbrief ook te wijzen op de 

onjuistheid in de brief van het college d.d. 29 juni 2021 (nr. 1550200). In deze brief staat 

dat de locatie Blikken Schel is opgenomen in het Woonakkoord en dat is niet zo.  

 

Na dit agendapunt is het voorzitterschap teruggegaan naar de heer Groot. 

 

10. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Heerschop heeft medegedeeld dat de voorbereidingen voor de 

feestelijke afsluiting in december in volle gang zijn. Er zijn geen vragen gesteld of 

opmerkingen gemaakt. 

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

12. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 20.51 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 21 september 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.J. Vinke   M. Timmerman 

 

 

 

 


