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Portefeuillehouder Butter 

  

  

Opmerkingen griffie 

 

Uit de vastgestelde besluitenlijst van de commissievergadering 

van 31 augustus 2021: 

 

“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 fractie 

PvdA/GroenLinks 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). 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 fractie BPP 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).  
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In deze brief staat dat de locatie Blikken Schel is opgenomen in 

het Woonakkoord en dat is niet zo.” 

 

De concept voor de raadsbrief is op 12 november 2021 door de 

portefeuillehouder bij de griffie aangeleverd voor verdere 

behandeling.  

  

Voorstel 

raadspresidium d.d.  

16 november 2021 

De concept raadsbrief bespreken in de commissie en de uitkomst 

hiervan ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. 

 

 

   

 


