Besluitenlijst van de openbare, digitale vergadering van de raad van de gemeente
Beemster, gehouden op dinsdag 20 oktober 2020 aanvang 21.50 uur.
Aanwezig:
Mevrouw H.C. Heerschop
De heer M. Timmerman
De heer M. Bakker
Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg
Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange
De heer N.C.M. de Lange
Mevrouw R.M. Langerijs-Groot
De heer L.J.M. Schagen
De heer A.N. Commandeur
De heer G.J.M. Groot
De heer H.J. Vinke
De heer P.C. de Waal
Mevrouw M.L. van Boven
Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden
Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst

burgemeester, voorzitter
griffier
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
CDA
D66
PvdA/GroenLinks
PvdA/GroenLinks
VVD
VVD
VVD

Mede aanwezig:
Mevrouw A. Zeeman
De heer J.R.P.L. Dings
De heer D.J. Butter
De heer J.J.A.S. Houtenbos

wethouder CDA
wethouder PvdA/GroenLinks
wethouder VVD
wethouder VVD

1.

Opening.
De voorzitter heeft vergadering om 21.50 uur geopend en de aanwezigheid van de
raads- en collegeleden overeenkomstig de bovenstaande lijst vastgesteld.
Bij loting is bepaald dat mevrouw Jonk in geval van hoofdelijke stemming het eerst
haar stem moet uitbrengen.

2.

Vaststellen van de agenda.
Aan de agenda zijn als A-punten toegevoegd:
4a.
Voorstel tot het verhogen van het subsidieplafond 2020 voor het onderdeel
cultuur en sport.
4b.
Voorstel tot het geven van een reactie op het werkplan en de ontwerp
begroting 2021 van de Metropoolregio Amsterdam.
Er is door de fracties BPP en CDA een motie vreemd aan de orde van de dag
aangekondigd: beleidsnotitie dammen en bruggen. De voorzitter heeft vastgesteld dat
die als ingediend moet worden beschouwd. Deze motie wordt als agendapunt 9 aan
de agenda toegevoegd.
De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 29 september 2020.
De raad heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.
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Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst.
4.

Behandeling A-punten.

4a.

Voorstel tot het verhogen van het subsidieplafond 2020 voor het onderdeel
cultuur en sport.
De raad heeft besloten het subsidieplafond 2020 met een bedrag van € 21.938 te
verhogen waardoor het onderdeel voor cultuur en sport komt op een totaal bedrag van
€ 249.745.

4b.

Voorstel tot het geven van een reactie op het werkplan en de ontwerp begroting
2021 van de Metropoolregio Amsterdam.
De raad heeft ingestemd met het werkplan, de begroting en de gezamenlijke reactie
hierover namens de regio Zaanstreek-Waterland aan de MRA Regiegroep. Dit met
inachtneming van de toezeggingen die de portefeuillehouder daarover heeft gedaan in
de commissievergadering van 20 oktober.

5.

Ingekomen stukken.
De raad heeft de navolgende stukken voor kennisgeving aangenomen:
- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 18 september 2020 VrZW en GGD coronavirus.
- De impressie van de algemene ledenvergadering van de Vereniging NoordHollandse Gemeenten d.d. 18 september 2020.
- De brief d.d. 21 september 2020 van Bouwend Nederland, inspiratie voor uw
begroting.
- De brief d.d. 24 september van de Metropoolregio Amsterdam, afspraken
spreiding werktijden en vervoermiddelen.
- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 25 september 2020 VrZW en GGD coronavirus.
- De motie van de gemeente Wormerland, omgevingsverordening provincie NH
2020, beleid wonen in 2e lijn.
- De mail d.d. 25 september 2020 van het Actiecomité Raden in verzet.
- De memo d.d. 25 september 2020 van wethouder Butter, gevel MFC De
Boomgaard.
- De mail d.d. 28 september 2020 van de Stichting Echt Scheiden Zonder Schade.
- De brief d.d. 29 september 2020 met bijlage van het college, plan van aanpak
omgevingsvisie, aanpassing op onderdelen.
- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 29 september 2020 VrZW en GGD coronavirus.
- De mail d.d. 30 september 2020 van VluchtelingenWerk Nederland e.a., stand van
zaken campagne #500kinderen.nl.
- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 2 oktober 2020 VrZW en GGD coronavirus.
- De brief d.d. 2 oktober 2020 van wethouder Houtenbos, ontslagneming per 1
november 2020.
De brief d.d. 29 september 2020 van het college, steunpakket lokale culturele sector,
is als bijlage van het raadsvoorstel van agendapunt 4a behandeld.

6.

Mededelingen.
Hiervan is geen gebruik gemaakt.
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7.

Actuele politieke vragen aan het college.
Mevrouw Van Boven heeft gevraagd of het college in gesprek is met het actiecomité
GoedeschoolZOB. Wethouder Zeeman heeft geantwoord dat zij heeft gesproken met
het actiecomité en het comité heeft uitgenodigd om ook mee te denken over de
tijdelijke huisvesting op de locatie schoolplein. Een andere locatie die door het comité
is aangedragen is onlangs door het college afgewezen.

8.

Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente
Beemster in besturen van verbonden partijen.
De heer De Waal heeft een aantal terugmeldingen gedaan uit de vergadering van de
regioraad Vervoerregio Amsterdam van 20 oktober.

9.

Motie vreemd aan de orde: beleidsnotitie dammen en bruggen.
De heer De Lange heeft de motie mede namens fractie BPP en mede namens de
mede indiener, fractie CDA, voorgelezen.
De motie luidt:
“De raad van Beemster in vergadering bijeen op 20 oktober 2020,
Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,
Overwegende dat:
- Uitgangspunt is dat de noodzaak voor een dam of brug aanwezig dient te zijn wat
getoetst wordt aan de Beleidsnotitie Dammen en Bruggen.
- In de toelichting van de Beleidsnotitie Dammen en Bruggen melding wordt
gemaakt dat een extra ontsluiting niet is toegestaan “Bij niet agrarische bedrijven
en particulieren”.
- Dat particulieren met substantiële grondoppervlakken ook noodzakelijke
bewerkingen moeten kunnen uitvoeren op hun perceel.
- Dat particulieren met substantiële grondoppervlak, en direct gerelateerd zijn aan
de gangbare agrarische bedrijvigheid.
- Dat veelal de 1e ontsluiting bij de woning niet geschikt is voor de hedendaagse
agrarische machines.
- Dat ieder perceel een werkbare verkeersveilige ontsluiting naar de openbare weg
dient te hebben.
Verzoekt het college:
De 3e alinea van de toelichting in de Beleidsnotitie dammen en bruggen Beemster
2017 tekstueel zodanig te wijzigen,
- dat naast agrarische bedrijven ook particuliere kavels van een substantiële grootte
onder voorwaarden voorzien kunnen worden van een extra ontsluiting, en
- op blz. 2 de Algemene beleidsregels omtrent bruggen en dammen hierop aan te
passen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Fracties BPP en CDA.
Toelichting:
De Beleidsnotitie Dammen en Bruggen spreekt voor zich en heeft in zich dat er onder
voorwaarden en toetsing de mogelijkheid is om een extra ontsluiting te creëren.
Daar waar agrarische bedrijvigheid wordt gefaciliteerd zijn particulieren en andere
vormen van bedrijvigheid uitgesloten om te komen tot realisatie van een extra
ontsluiting. Bij andere vormen kan je denken aan afwijkend gebruik van voormalige/
leegstaande agrarische bebouwing.
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Deze bedrijven kunnen als onderneming altijd terugvallen op het aanleveren van een
bedrijfsplan met goede onderbouwing om de noodzaak tot een extra ontsluiting aan te
tonen. Dit zal dan middels een afwijkingsbesluit / bestemmingsplanwijziging
plaatsvinden.
Voor de particulier met enig grondoppervlak naast de woonkavel is er niets geregeld
om een extra ontsluiting te realiseren. Dan kunnen we denken aan > 1 Ha naast de
woonkavel met tuinen en erven met vaak ongeschikte bestaande toegang/ inrit. Ook
bestaande bebouwing, groen en bomen maken de toegang naar de restgronden vaak
niet mogelijk.
Met het verzoek wordt het mogelijk om de extra gronden in te zetten voor agrarisch
gebruik en telen van producten. Denk hierbij ook aan weiden van vee van een
agrarisch bedrijf, reizende bollenkraam en (waterloop)onderhoudswerkzaamheden.”
De sprekers over de motie waren de heer De Lange, de heer Commandeur, mevrouw
De Wit, de heer Groot, de heer De Waal en wethouder Zeeman.
De fracties VVD en D66 steunen de motie. De fractie VVD heeft hierbij de
kanttekening geplaatst dat zij de motie niet ver genoeg vinden gaan en bij het
komende debat over de actualisatie van het bestemmingsplan voor het buitengebied
een verdergaand voorstel zullen doen. De fractie PvdA/GroenLinks steunt de motie
niet, die wordt ervaren als gelegenheidspolitiek. Wethouder Zeemang heeft
aangegeven dat de motie niet nodig is.. Voor elk individueel geval zal een oplossing
worden gezocht in de geest van de motie en de in deze motie voorgestelde
beleidsaanpassing behoort integraal beoordeeld te worden in het kader van de
actualisatie van het bestemmingsplan voor het buitengebied.
De raad heeft de motie aangenomen. De fractie PvdA/GroenLinks wordt geacht tegen
de motie te hebben gestemd.
10.

Sluiting.
De voorzitter heeft stilgestaan bij het komend vertrek van wethouder Houtenbos.
De wethouder is bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid in zijn interim periode bij
Beemster. Wethouder Houtenbos heeft de raad bedankt voor de samenwerking.
De voorzitter heeft hierna, om 22.58 uur, de vergadering gesloten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 10 november 2020.
de voorzitter,

de griffier,

H.C. Heerschop

M. Timmerman
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