Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 26 juni
2008, aanvang 18.00 uur in de raadzaal te Middenbeemster
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CDA
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PvdA
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notulist
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bij loting wordt bepaald
dat bij hoofdelijke stemming de heer Bakker als eerste zijn stem mag uitbrengen.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld. De heer De Lange deelt mee dat de BPP een motie wil indienen
over de N243. Dit komt op de agenda als agendapunt 17a.
De heer Dings meldt bij agendapunt 15, 3 moties te willen indienen.
3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zaken
Voor het spreekrecht hebben zich opgegeven de heer Timmer van de WBSV bij agendapunt
16, de heer Peek bij de agendapunten 11 en 16 en de heer Stelder bij agendapunt 14.
4. Inventarisatie voor de vragenronde
De heer Köhne heeft een vraag over het afsluiten van de Oostdijk voor gemotoriseerd verkeer. De heer Heikens heeft vragen over de bouw van het multifunctioneel centrum in Zuidoostbeemster en de nieuwbouw bij “Het Heerenhuis” te Middenbeemster. De heer Droog
heeft een vraag over de Nekkerzoom.
5. Notulen van de openbare vergadering van 17 april 2008
De plv. griffier meldt, dat de heer Commandeur om een aanvulling op blz.6 punt 19, 6e zin
heeft gevraagd. Besloten wordt het verslag als volgt aan te passen. Na de zin: “Hij vindt de
opmerking zoals die over hoogdrempeligheid, niet zo aardig klinken” wordt de zin toegevoegd
“Door de woorden van de heer Heijmans lijkt het alsof geen van de doelgroepen van de cliëntenraad in staat zouden zijn een klacht in te dienen bij het WMO loket”.
Naar aanleiding van het verslag.
De heer Commandeur vraagt naar aanleiding van punt 20, wat de uitkomst is van het overleg.
Wethouder Hefting antwoordt dat er geen concrete uitkomsten zijn. Hij zegt toe, de raad te
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zijner tijd te zullen informeren hoe de provincie haar nieuwe rol op basis van de nieuwe Wet
op de Ruimtelijke Ordening gaat vervullen.
6. Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken
De stukken 1. t/m 15 worden voor kennisgeving aan genomen. Met de stukken 16 t/m 19
gaat de raad akkoord. De heer Dings reageert op ingekomen stuk 19, met de opmerking dat
ook de agrarische natuurorganisaties en/of Laag Holland hier iets over zouden kunnen zeggen. De heer Köhne zegt dat het hier om een beperkt gebied gaat en dit niet te zwaar moeten
worden opgevat. De heer Droog zegt dat de BPP het voorstel van het college steunt. De heer
Dings wil het niet zwaarder maken, het gaat natuurlijk om een beperkt gebied.
Mededelingen
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

7. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van
gemeenschappelijke rege
regelingen,
lingen, stichtingen c.a.
De heer Dings is bij een vergadering van de Regioraad geweest. O.a. zijn daar aan de orde
geweest: de vaststelling van de jaarrekening, het convenant woonruimteverdeling (waarin
Beemster meer ruimte krijgt), vaststelling van de openbaar vervoersvisie 2014-2020 en het
toeristisch actieplan regio Amsterdam (ook daar wordt Beemster in genoemd).
A. (Agendapunten, die naar verwachting geen discussie opleveren)

8. VoorbereidingVoorbereiding- en beginselbesluit oprichten rolkas op het perceel Nekkerweg 83a
83a te
Zuidoostbeemster
De raad gaat akkoord.
9. Uitvoering nieuwe Wet sociale werkvoorziening
De raad gaat akkoord.
10. Aanpassing Verordening kwaliteitsregels peuterspeel
peuterspeelzaalwerk Beemster
De raad gaat akkoord.
B. (Agendapunten, die naar verwachting discussie opleveren)
11. Algemene plaatselijke verordening (APV).
De voorzitter geeft het woord aan de inspreker, de heer H. Peek.
De heer Peek vindt, dat ook voor de kap van groenopstanden van 200 m2 en/of 20 of meer
bomen een vergunning gevraagd zou moeten worden. Door dit niet te vragen kan het groene
karakter van deze gemeente geweld worden aangedaan.
Na enkele vragen aan de inspreker ter verduidelijking van zijn betoog, geeft de voorzitter
hierna het woord aan de raadsfracties.
De heer De Lange zegt dat de BPP akkoord gaat met het voorstel van het college. De bomenlijst vraagt om een zeer zorgvuldige voorbereiding. In dat kader stelt hij voor de lijst in overleg
met de eigenaren van de bomen op te stellen en het concept hiervan voor vaststelling aan de
raad aan te bieden. Op de lijst zouden ook groepen van bomen kunnen staan die individueel
niet bijzonder zijn maar als groep wel.
De heer Commandeur sluit zich aan bij de laatste opmerking van de heer De Lange. Wat hem
nog niet goed duidelijk is, zijn de beweegredenen voor het wijzigen van het regime van de
kapvergunning. In dit verband wijst hij op het standpunt van de VNG. De VNG pleit voor het
handhaven in plaats van het afschaffen van de kapvergunning. Verder wijst hij erop, dat de
gemeente (volgens de Bomenstichting) geen eigenaar maar beheerder van gemeentelijke
bomen is. De gemeente heeft dus een beheersplicht, niet als eigenaar maar als beheerder.
Tot slot voorziet hij problemen bij het vaststellen van een volledige en objectieve bomenlijst.
De heer Heikens is van mening dat in het publieke domein voor elke boom een kapvergunning moet worden gevraagd. Het voorstel van de heer Peek vindt hij niet onsympathiek; het is
een mooie aanvulling op het vergunningenregime. De heer Köhne wil graag voor de uitwerpselen van paarden dezelfde omschrijving als bij asverstrooiing, dus niet toegestaan op de
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verharde delen van de weg maar in de berm mag dit wel. Verder stelt hij voor het artikel over
emissiearm uitrijden van meststoffen om stankhinder te bestrijden, te schrappen. Het is inmenging in een goede bedrijfsvoering en is landelijk afdoende geregeld. Daarbij komt, dat
emissiearm uitrijden stankhinder niet uitsluit.
De voorzitter schorst de vergadering.
De voorzitter heropent de vergadering Hij antwoordt dat elke boom die niet op de lijst staat,
gekapt mag worden. Overeenkomstig het advies van de commissie wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen de gemeentelijke en particuliere bomen. De gemeente is juridisch
eigenaar van de gemeentelijke bomen. Zolang de bomenlijst nog niet is vastgesteld, blijft op
basis van het overgangsrecht het oude vergunningenregime van toepassing.
Het college staat niet afwijzend tegenover het invoeren van een vergunningsplicht voor een
groep van (gewone) bomen, zoals door de inspreker is bepleit.
De voorzitter antwoordt verder dat het mogelijk is dezelfde bewoording te gebruiken voor het
verstrooiing van as en paardenmest.
Het artikel over het voorkomen van stankoverlast bij het uitrijden van meststoffen staat als
jarenlang in de VNG modelverordening en is opgenomen om te kunnen optreden tegen het
uitrijden van meststoffen op tijden waarop we dit niet willen (excessen).
De heren Commandeur en De Lange willen graag de bomenlijst zien voordat deze definitief
wordt.
De heer De Lange zegt akkoord te gaan met het voorstel van de VVD over het artikel van de
uitwerpselen van paarden. Hij pleit voor een goede handhaving van dit verbod.
De heer Commandeur zegt, dat ook het CDA de voorstellen van de VVD onderschrijft. Hij pleit
ook voor een betere handhaving op het verbod van uitwerpselen van paarden op de verharde
delen van de weg.
De voorzitter stelt, dat de wil om te handhaven er wel degelijk is, maar dat het tot nu toe aan
een wettelijke grondslag hiervoor in de APV, ontbrak.
De heer Heikens zegt nogmaals dat de PvdA graag wil dat voor de kap van bomen in het publieke domein altijd een vergunning moet worden gevraagd. Ook gewone bomen kunnen een
bepaalde waarde voor de omgeving hebben.
De heer Köhne herhaalt zijn voorstel tot schrappen van het artikel over het uitrijden van de
meststoffen.
De voorzitter zegt de raad toe, dat de lijst met bomen wordt voorgelegd aan de commissie
voordat deze door het college wordt vastgesteld.
Met instemming van de raad stelt de voorzitter hierna voor om in het ontwerp voorstel voor de
APV de volgende wijzigingen door te voeren: de kapvergunningplicht geldt ook voor een groep
van bomen, het verbod van uitwerpselen van paarden geldt alleen voor de verharde delen
van de weg, het artikel over het uitrijden van meststoffen wordt geschrapt.
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt de APV vastgesteld.
11a.Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Leeghwater 3
De heer Dings deelt mee dat de PvdA de nota niet ondersteunt, vooral door de pronkwoningen bij de entree van het dorp. De heer Köhne zegt dat de VVD wel akkoord gaat. De
heer Commandeur deelt mee dat het CDA akkoord is; de pronkwoningen mogen staan
zoals ze nu staan, maar men houdt wel vast aan versie C. De heer De Lange van de BPP
gaat ook akkoord. Wethouder Hefting constateert geen steun van de PvdA. In de commissie is gesproken over een wijziging in het stedenbouwkundig plan. Versie C staat nu
niet op de agenda. Nu wordt gesproken over de welstandscriteria. Deze was de vorige
keer niet meegenomen.
De raad gaat akkoord met de opmerking dat de PvdA wordt geacht tegen te zijn.
(Mevrouw Van den Berg verlaat de vergadering.)
12. Voorstel tot instemmen met Beleidsnota paardenhoude
paardenhouderijen en paardenbakken
De heer De Lange zegt dat de BPP alleen akkoord gaat als de in de commissie genoemde
opmerkingen worden opgenomen in de nota. De heer Commandeur vraagt of dit voorstel aan
de raad voorgelegd moet worden.
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De voorzitter van de commissie Grondgebied heeft namelijk gezegd dat dit niet naar de raad
hoeft. De heer Heikens deelt mee dat de PvdA akkoord gaat. De heer Köhne zegt dat het hier
gaat om de ruimtelijke kwaliteit.
De VVD vindt dat de nota meer een eConomische achtergrond heeft.
Wethouder Hefting antwoordt dat de opmerkingen van de BPP zeker in de nota wordt opgenomen tenzij blijkt uit nader onderzoek dat dit overbodig is. Het is terecht dat de nota op de
raadsagenda staat. Hij noemt de constatering van de VVD juist.
De heer Droog zegt het te betreuren, dat de opmerkingen van zijn fracties nog niet onderzocht zijn op de juridische haalbaarheid. Voor zijn fractie is dit een heikel punt. Zonder uitsluitsel hierover gaat zijn fractie niet akkoord.
De heer Commandeur geeft de heer Droog gelijk. Het vervolg op deze nota wordt gedaan met
subsidie en een aantal andere organisaties. Zou dit kunnen betekenen, dat wat nu in deze
nota staat, later gewijzigd moet worden? De heer Köhne zegt dat de VVD zich niet kan vinden
in de voorliggende nota; men heeft andere uitgangspunten. Wethouder Hefting betreurt het
dat er een misverstand is ontstaan. In de commissievergadering heeft hij toegezegd, dat de
verplichte registratie bij het bureau Heffingen in de beleidsnota wordt opgenomen tenzij daartegen wettelijke belemmeringen zijn. Door drukte en personele krapte is er tot nu toe geen
gelegenheid geweest om dit punt te onderzoeken. De toezegging blijft staan en zal ook als
zodanig worden uitgevoerd.
Op de vraag van de heer Commandeur antwoordt hij, dat het wordt gedaan met andere organisaties, maar Beemster is daar niet afhankelijk van; de nota is voor en door Beemster.
De heer Köhne deelt mee dat de VVD niet akkoord is en ook de heer Droog zegt dat de BPP
niet akkoord gaat, mede omdat deze tekstueel niet klaar is.
Gelet op de standpunten van de fracties, stelt de voorzitter vast, dat het voorstel of niet in
stemming wordt gebracht en weer op agenda wordt geplaatst wanneer deze tekstueel klaar
is. Of het voorstel wordt wel in stemming gebracht met inachtneming van de toezegging van
de wethouder.
De heer De Lange zegt dat de BPP akkoord gaat met hetgeen de wethouder toezegt. Zijn er
wettelijke belemmeringen dan stelt hij voor dit terug te koppelen. Hij wil graag hoofdelijke
stemming. De voorzitter stelt voor hoofdelijk te stemmen. Hij merkt op dat ook mevrouw Van
den Berg de vergadering heeft verlaten. Met 7 stemmen voor en 4 stemmen tegen gaat de
raad akkoord.
De voorzitter schorst de vergadering voor een korte pauze. De heer Buis verlaat de vergadering. De voorzitter heropent de vergadering.
13. Wijziging archeologiebeleid
De heer Köhne zegt dat de VVD akkoord gaat. De heer Heikens merkt op dat hij de speerpunten van beleid in het voorstel niet meer tegen komt. Is daar geen wijziging in? De heer Commandeur gaat akkoord. Wethouder Hefting antwoordt op de vraag van de heer Heikens dat
een antwoord hierop nog volgt. De raad gaat akkoord.
1. Vaststellen Woonvisie Beemster 2008+
De voorzitter geeft het woord aan de inspreker, de heer Stelder.
De heer Stelder zegt dat in de bijlage staat dat de prognose toename aantal huishoudens
485 behelst. in de woonvisie staat dat men er voor kiest 2/3 deel beschikbaar te stellen voor
de stadsregio Amsterdam. Er zijn geen nota’s bekend die Beemster verplichten woningen aan
de stadsregio aan te bieden. Steeds is door de raad gekozen voor bouwen voor eigen behoefte. Deze woonvisie betekent nu dat 90% van de woningen nu niet voor eigen inwoners is. Hij
vindt de onderbouwing voor bouwen voor de stadsregio in de woonvisie onvoldoende. Voor
eigen behoefte tot 2012 zijn 50 woningen nodig en van 2012 tot 2020 slechts 20 woningen
per jaar. De woonvisie kan hier dan ook op worden aangepast volgens hem.
De voorzitter geeft hierna het woord aan de raadsfracties
De heer Schagen deelt mee dat de BPP akkoord gaat. De heer Commandeur noemt datgene
wat de heer Stelder zegt prikkelend. Het CDA gaat akkoord. De heer Heikens heeft een aantal
vragen: welke additionele maatregelen heeft de wethouder om starters een kans te geven;
wat voor consequenties heeft het voor het beleid dat er steeds meer koopwoningen komen
en weinig huurwoningen; vindt men dat de verhouding 30-40-30 gehandhaafd moet blijven,
dan dient hier ook op ingezet te worden; hij zou graag een de actievere rol van de overheid
Notulen openbare raadsvergadering 26 juni 2008

blz. 4 van 20

willen bij de 4 vitale kernen. Hij uit zijn zorgen over de actuele situatie van de woningmarkt.
Welke beleidsruimte is er om hierop in te spelen. Mevrouw Helder zegt dat de VVD akkoord
gaat. Wethouder Ruijs antwoordt dat de woonvisie een uitwerking is van hoe gaan we bouwen
en hoe houden we de kernen vitaal. Bij de woningprijzen voor starters is men zoekende om
deze haalbaar te maken. Zij hoopt in september meer duidelijkheid te krijgen en dit dan te
bespreken met de raad. Noord- en Westbeemster gaat naar particulier initiatief. Wel is de
gemeente nu bezig te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in Westbeemster. Zij deelt de
zorg over de markt. Wethouder Hefting antwoordt dat de grondpositie van de gemeente zeker
helpt bij de realisatie van sociale woningbouw maar dat deze positie niet alleen voor die doelstelling wordt ingezet. In het 4e kwadrant van Middenbeemster zit voor na 2020 beleidsruimte door het woningbouwprogramma te verdubbelen. Het huidige programma is stedenbouwkundig gezien, mager.
De heer Commandeur deelt de zorg van de heer Heikens. De heer Heikens vraagt of in Zuidoostbeemster 2 beleidsruimte zit. Wethouder Hefting antwoordt, dat de marktontwikkelingen
er niet van de ene op de andere dag zullen zijn, waardoor daarop tijdig kan worden geanticipeerd.
De raad stelt hierna de woonvisie vast.
15. Jaarstukken 2007
De heer Dings zegt dat het mooi is dat de rekening met een goed resultaat is afgesloten en
men gaat prudent om met hetgeen over is. Er is ruimte om iets extra’s te doen. En daarom
dient hij 3 moties in en leest ze achtereenvolgens voor:
A. De raad van de gemeente Beemster, in vergadering bijeen op 26 juni 2008,
gehoord de navolgende overwegingen:
• De jaarrekening van de gemeente Beemster met een positief saldo van € 376.953,-- is
afgesloten
• Het college de raad voorstelt een deel van het saldo te weten € 186.953,-- toe te voegen
aan de algemene reserve
• Het college op verzoek van de fracties in de raad voornemens is een dorpsontwikkelingsplan voor Westbeemster te laten realiseren
• Een dergelijk plan ook gewenst uit oogpunt van een zorgvuldige ruimtelijke ontwikkeling
en bevordering van sociale cohesie ook gewenst is voor Noordbeemster
Draagt aan het college van B&W op om uit de voorgenomen toevoeging aan de algemene
reserve een bedrag van € 15.000,-- beschikbaar te stellen voor het laten opstellen van een
dorpsontwikkelingsplan, zo nodig in samenhang met het op te stellen dorpsontwikkelingsplan
Westbeemster
en gaat over tot de orde van de dag.
B. De raad van de gemeente Beemster, in vergadering bijeen op 26 juni 2008,
gehoord de navolgende overwegingen:
• De jaarrekening van de gemeente Beemster met een positief saldo van € 376.953,-- is
afgesloten
• Het college de raad voorstelt een deel van het saldo te weten € 186.953,-- toe te voegen
aan de algemene reserve
• Het college o.a. in ISW-verband doende is om breedbandaansluitingen mogelijk te maken
binnen de regio Waterland
• Breedband-techniek een veelbelovende innovatie van ICT-ontwikkelingen mogelijk maakt
en bij kan dragen aan de sociaal-eConomische ontwikkeling van het gebied
• Het wenselijk is dat ook in het grote buitengebied van Beemster door deze technieken
ontsloten wordt
• Er aanzienlijke investeringen gemoeid zijn met de introductie van Breedband
• Het in verband hiermee wenselijk is een fonds te vormen.
Draagt aan het college van B&W op om uit de voorgenomen toevoeging aan de algemene
reserve een bedrag van € 20.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van een zo mogelijk
jaarlijks aan te vullen fonds voor de ontwikkeling van breedbandtechnieken
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en gaat over tot de orde van de dag.
C. De raad van de gemeente Beemster, in vergadering bijeen op 26 juni 2008,
gehoord de navolgende overwegingen:
• De jaarrekening van de gemeente Beemster met een positief saldo van € 376.953,-- is
afgesloten
• Het college de raad voorstelt een deel van het saldo te weten € 186.953,-- toe te voegen
aan de algemene reserve
• Het wenselijk is te investeren in de sociale infrastructuur van Middenbeemster als centrumdorp van Beemster
• Dat Middenbeemster op dit moment een dorpshuis/cultuurhuis ontbeert.
• Dat de gemeente in het kader van de WMO bijzondere taken heeft om de sociale samenhang en participatie binnen de (kernen) van de gemeente te bevorderen
• Dat zich rondom het schooleiland aan het Tobias de Coeneplein reeds diverse functies
concentreren die een bijdrage leveren aan die sociale samenhang en participatie, maar
dat het wenselijk is die functies beter op elkaar af te stemmen.
• Dat een ontwikkeling van scholen e.d. in de richting van multifunctionele centra zich aftekent
• In dit kader een behoefteonderzoek nodig is naar de realisatie van een dorpshuis/wijkcentrum in Middenbeemster, zoals ook in ontwikkeling in Zuidoostbeemster
Draagt aan het college van B&W op om uit de voorgenomen toevoeging aan de algemene
reserve een bedrag van € 35.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van een onderzoek
naar de behoefte aan en de realisatiemogelijkheden van een dorpshuis in Middenbeemster
en gaat over tot de orde van de dag.
De heer Commandeur is verrast door de moties; het is lastig hier ad hoc op te reageren. Hij
had dit verwacht bij de algemene beschouwingen. De voorzitter zegt dat het moment van indiening bij dit agendapunt juist is. De heer Köhne geeft zijn complimenten en deelt mee dat
de VVD akkoord gaat met de jaarrekening. De heer Schagen zegt dat de BPP akkoord gaat.
De samenwerking met de omliggende gemeenten moet men in openheid benaderen. Wethouder Klaver zegt dat er samenwerking is op verschillende onderdelen en dit wordt nauwgezet in de gaten gehouden. Het college vraagt schorsing.
De voorzitter schorst de vergadering.
De voorzitter heropent de vergadering. Wethouder Klaver vervolgt met de beantwoording van
de moties. De eerste motie is een sympathiek voorstel waar hij positief tegenover staat. De
tweede motie noemt hij ook een sympathiek idee. In ISW verband wordt hier al veel aan gedaan om tot een dekking te komen; ook in het buitengebied. Alles is er op gericht dit binnen
een bepaald tijdspad te realiseren. De derde motie gaat naar zijn mening te ver, hij gaat niet
zo ver hier geld in te steken. Hij juicht wel het voorstel toe een multifunctioneel centrum te
maken van de Blauwe Morgenster, er zijn al plannen hier een coördinator voor aan te stellen.
De heer Dings is blij met de reactie van de wethouder. Hij benadrukt dat men bij motie C bedoeld dat de PvdA graag een eigen onderzoek zou willen. De heer Commandeur is het eens
met motie B. Hij vraagt hoe de heer Dings aan de genoemde bedragen komt. Hij wil niet gelijk
instemmen met motie C. Hij is hier wat huiverig over, vooral omdat een paar meter verderop
de kerk staat met eenzelfde functie. De heer Köhne noemt het sympathieke voorstellen,
maar wil niet met deze ad hoc plannen meegaan. De heer De Lange zegt, dat zijn fracties alle
moties steunt. Op motie C zal hij bij de algemene beschouwingen terugkomen.
Wethouder Klaver stelt voor het resultaat van de jaarrekening aan de algemene reserves toe
te voegen en op het moment, dat de moties worden uitgevoerd, de gelden daarvoor aan deze
reserve te onttrekken.
De raad gaat unaniem akkoord met de 3 moties en het voorstel voor het bestemmen van het
resultaat van de jaarrekening met inachtneming van aangenomen 3 moties.
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16. Kadernota 2009 en algemene beschouwingen
De voorzitter geeft het woord aan de insprekers, de heren Timmer en Peek.
De heer Timmer van WBSV vraagt om een hogere gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van
een kunstgrasveld. In de afgelopen tijd is het aantal jeugdleden snel gegroeid. Het voetbalveld is in zorgelijke conditie. Veel trainingen konden daardoor niet door gaan vooral in de periode januari t/m maart. De aanleg van een kunstgrasveld is hier een oplossing voor. De leden hebben positief gereageerd. Men brengt hiervoor € 10.000,- eigen geld in. Daarnaast is
verzocht om een financiële bijdrage. Hier is negatief op gereageerd. Hij is wel blij met het
geld, maar dit is niet genoeg voor de aanleg. De kosten voor vervanging kan men niet zelf betalen. Het tekort van 267.000,- kan men niet zelf betalen. De vereniging heeft 2 voorstellen
gedaan; mocht dit niet doorgaan dan vreest hij voor de toekomst van WBSV.
De heer Köhne vraagt naar de levensduur van het kunstgras. Dit is ongeveer 12 jaar. De
voorzitter zegt dat dit geen begrotingsbehandeling is, deze is pas in november.
De heer Peek noemt de nieuwe website van de gemeente goed, maar heeft een aantal beperkingen. De site is ongeschikt om als gehandicapte te raadplegen; met name voor slechtzienden. De overheid heeft het besluit genomen dat elke website voor iedereen toegankelijk
moet zijn. Jammer genoeg is de benodigde faciliteit hiervoor niet geïmplementeerd.
De heer Commandeur vraagt aan de heer Peek of hij dit niet eerder had kunnen melden. De
heer Peek wist dit niet eerder. De heer Heikens vraagt of dit bij de oude website beter was.
De heer Peek bevestigt dat deze beter leesbaar is. De heer Droog vraagt of er een voorbeeld
is van een site waarbij dit wel goed geregeld. Wethouder Hefting antwoordt dat dit aandacht
heeft van het college. Er zijn nu nog een aantal kinderziektes, die hopelijk binnenkort opgelost zijn.
Hierna wordt overgegaan tot het voorlezen van de algemene beschouwingen in de volgorde
van PvdA, CDA, VVD en BPP (1e termijn).
Algemene beschouwingen fractie PvdA uitgesproken door de heer Dings:
•

•

•
•

•

•

“De PvdA blijft bezorgd over de bestuurskracht van Beemster. Het gaat om de vraag of de
ambtelijke staf alle veranderingen in wet- en regelgeving wel aankan. Daar zullen ook de
burgers op letten. De PvdA schat in dat de strategische en tactische vaardigheden van
het bestuur redelijk goed gewaarborgd zijn, via Des Beemsters.
De PvdA adviseert college en raad contact op te nemen met de gemeenten Wormerland,
Oostzaan en Landsmeer (WOL-gemeenten) die streven naar intensieve samenwerking
van de staven. Het voordeel is dat die gemeenten deel uitmaken van de Stadsregio Amsterdam en qua grootte en problematiek verwantschap hebben met Beemster. Dit lijkt
een betere keuze dan leunen op een zwakke centrumgemeente als Purmerend. Van enkele burgemeesters van de drie gemeenten heb ik begrepen dat zij open staan voor de
Beemster optie. Wij hebben natuurlijk lering getrokken uit ons eigen pilot-project, daarom
moet je daar niet zomaar instappen, maar het kan geen kwaad om alle opties open te
houden. Het kwaliteitsonderzoek dat Beemster houdt zou de uitgangspunten voor zo’n
samenwerking kunnen leveren.
De PvdA strijdt voor het behoud van buslijn 127 en 128.Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de provincie busvervoer tussen Purmerend, Hoorn en Alkmaar met een
pennenstreek opheft.
De PvdA pleit voor handhaving van de huidige ruime omschrijvingen in welstandsnota: er
moet ruimte blijven voor nieuwere bouwstijlen. Wij stellen voor bij projecten die aantoonbaar effecten hebben op de beeldkwaliteit, een stedenbouwkundige visie verplicht te stellen. Eigenlijk zou dat ook al bij het vierde kwadrant dienen te gebeuren, zelfs in relatie tot
het derde kwadrant. Wij delen niet de opvatting van de groep Bezorgden Werelderfgoed
dat alle nieuwbouw van de laatste vijf jaar niet deugt, ook al is er wel op sommige ontwerpen het nodige commentaar te geven.
Hoewel er links en rechts pittig commentaar wordt geleverd op het inmiddels gerealiseerde woonzorgcomplex, vindt de PvdA dat we niet uit het oog mogen verliezen dat met dit
complex Beemster een belangrijke stap heeft gezet om het voorzieningenniveau voor ouderen en gehandicapten op een hoger peil te brengen. Dat was wel het uitgangspunt
De PvdA is zeer tevreden dat er ter ontlasting van de verkeersdruk op Zuidoostbeemster
een aansluiting komt van de Purmerenderweg en de N244. Indien wordt besloten tot
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•
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ontwikkeling van de Nekkerzoom, dan is ook daar ontsluiting een vereiste. De PvdAfractie heeft goede nota genomen van de VVD visie op de verkeer- en vervoerssituatie in
Zuidoostbeemster. Het lijkt ons een goede zaak om daar in de raad, met deskundigen
van het bureau Goudappel Coffeng over door te praten. Het is evenwel niet zo dat wij de
bijdrage van de VVD op dit punt zonder meer onderschrijven.
De PvdA schrikt van het totaal ontbreken van ambitie van het gemeentebestuur bij het
opstellen van de regiovisie 2020-2040: 240 woningen na 2020 in vierde kwadrant. Het
College kiest nu kennelijk voor de invalshoek ‘ontwikkeling door behoud’: dat is niet onze
visie. Ook de plannen die nu op regionaal niveau voorliggen tot 2040 getuigen niet van
heel veel visie. De gemeenten maken een pas op de plaats. Met zo’n visie schakelt de regio Waterland zich zelf uit.
De provincie is bezig met een structuurvisie. Centraal daarin staat het begrip provinciaal
belang. Dat is nu nog tamelijk wazig. Maar het kan wel grote invloed krijgen, zelfs zodanig
dat gemeenten, en met name plattelandsgemeenten als de onze, die ook nog deel uit
maken van ‘Laag Holland’ autonomie in moeten leveren op het gebied van ruimtelijke ordening. De PvdA zou dat geen wenselijke ontwikkeling vinden.
De PvdA staat volmondig achter het plan De Nieuwe Tuinderij. Hierin is voorzien in de
bouw van 750 woningen. Die aantallen zijn gebaseerd op zorgvuldige afwegingen van
Provincie en de Waterlandse gemeenten, waaronder Beemster en passen binnen het project Waterlands Wonen. De PvdA vindt dat bij de plannen wel aandacht moet bestaan
voor de ontwikkeling en sociale samenhang van het dorp Zuidoostbeemster. Hiervoor
moet in 2010 een dorpsontwikkelingsplan worden vervaardigd.
Inmiddels is er al weer bijna 1,5 jaar ervaring opgedaan met de WMO. Wij stellen ons op
het standpunt dat besparingen die zich voordoen omdat inwoners van Beemster minder
gebruik maken van voorzieningen, terug geploegd moeten worden in het WMO-budget. De
gemeente moet ook proactief kijken naar de mogelijkheden om die gelden te besteden.
De doelgroep is zich niet in alle gevallen bewust van de aanwezigheid van voorzieningen.
Het gat hier wel om kwaliteit van leven en van zorg: daar past een proactieve gemeente
bij. De WMO als participatiewet staat ook steeds meer in de steigers. Gelukkig hebben wij
een actieve WMO-raad, die er ook op let dat er op die punten die primair een zorg zijn
voor de centrumgemeenten, beleid tot stand komt
Bij de woningbouw stellen we ons overigens de vraag of we het ons wel kunnen veroorloven te langzaam te bouwen. Iedereen die huizen wil bouwen in dit land wordt geconfronteerd met sterk stijgende bouwkosten. Dat heeft ook gevolgen voor de exploitatie van
nieuwbouwprojecten en voor de prijsvorming. Als we de bouwplanning teveel faseren en
naar achteren schuiven heeft dat onvermijdelijk gevolgen voor de prijzen van woningen.
Dat kan de door ons gekoesterde formule van 30-40-30 ernstig onder druk zetten, want
als alle woningen die we in het ‘sociale segment bouwen € 250.000,-- gaan kosten of
meer, dan heb je daar op dit moment al een inkomen van € 65.000,-- voor nodig: dat zijn
geen startersprijzen.
We hebben eerder gepleit voor investeringen in duurzame materialen en energie. Dat is
een complexe materie. We zouden het college willen voorstellen gebruik te maken van artikel 7a van de woningwet. Dat artikel biedt de mogelijkheid om beleid te ontwikkelen,
voor zaken die niet in het bouwbesluit zijn geregeld. Misschien is het zinvol hier ervaringen te delen met gemeenten in de Stadsregio.
De PvdA stelt voor uit het positief resultaat van de jaarrekening 2007 een reservering te
doen van € 20.000,-- voor het aanleggen van breedbandvoorzieningen in Beemster, dan
wel hier een bestemmingsreserve voor te openen. Dit kan een belangrijke impuls voor de
eConomie en het voorzieningenpeil opleveren
De PvdA stelt voor uit het positief resultaat van de jaarrekening een dorpsontwikkelingsplan voor Noordbeemster te vervaardigen en hiervoor € 15.000,-- te reserveren. Dit kan
mogelijk samen met het dorpsontwikkelingsplan Westbeemster
De PvdA stelt voor uit het positief resultaat van de jaarrekening 2007 een dorpsontwikkelingsplan voor het centrumdorp Middenbeemster te laten vervaardigen voor € 35.000,--.
Hierbij denken wij ook aan het realiseren van een dorpshuis/wijkcentrum/cultuurhuis bij
het schooleiland aan het Tobias de Coeneplein. Omdat het hier om ‘stedelijke’ vernieuwing gaat adviseren we daarvoor ook provinciale middelen aan te wenden.
Tijdens de laatstgehouden vergadering van de commissie Grondgebied is uitgebreid gesproken over de eConomie in Beemster. Het gaat er wat ons betreft om een goede balans
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te vinden tussen eConomie en de kwaliteit van het Beemster Landschap. Als we spreken
over eConomie gaat het ook over (behoud van)werkgelegenheid. Natuurlijk kunnen we in
Beemster niet in ons eentje de woon-werkbalans beïnvloeden. Maar het is ook een slechte oplossing om tegen grote bedrijven te zeggen: gaat u maar. Want dat betekent dat je
tegen medewerkers van bedrijven zegt: stap maar in de auto, voeg je maar in de file. Ik
geloof niet dat dit de bedoeling is. Het is ook tegen de trend omdat steeds meer mensen
werkgelegenheid dichter bij huis zoeken. In de regio Waterland zouden we dan ook meer
in moeten zetten op eConomische speerpunten, bijvoorbeeld creatieve industrie, de aandacht voor duurzaamheid, ICT-bedrijven e.d. Dat kan ook goed worden ingepast in het
landschap. Dat is in elk geval de strategie van Kamer van Koophandel. Wij zouden daar in
Beemster zaken mee op kunnen pakken met de vrijkomende agrarische bebouwing. Ons
voorstel voor een Breedbandfonds kan daar behulpzaam bij zijn.
De Cono heeft uitbreidingsplannen en wil de oude fabriek vervangen voor een hypermodern complex. Ook hier hebben we te maken met keuzevraagstukken. Kies je alleen voor
het landschap, of laat je eConomie en agrarische binding mee spelen. Wij vinden dat daar
een goede balans gevonden moet worden. Wij denken wel dat de plannen aan scherpe
beeldkwaliteitsnormen moet voldoen. Het lijkt er op dat de directie van de Cono daar van
doordrongen is, getuige uitspraken van de heer Hulst, maar wij wachten de concrete
voornemens af.
De PvdA stelt zich op het standpunt dat zowel bij het bestemmingsplan Buitengebied als
bij de ontwikkeling van de Nekkerzoom zorgvuldigheid wordt betracht. Als de discussie
over de Nekkerzoom leidt tot vertraging van de behandeling van het bestemmingsplan
buitengebied, zijn wij evenwel van mening dat dit laatste absolute prioriteit heeft. In het
dat geval adviseren wij de Nekkerzoom uit het bestemmingsplan te lichten.
De financiën lijken het komende jaar op orde. Wij maken een voorbehoud bij de verhoging van de OZB met 2,25%. Daar willen wij wachten op de begroting en de septembercirculaire van het rijk.
Tenslotte: De PvdA signaleert dat interne onmacht de coalitie verlamt. De VVD is te druk
met het wegzagen van de poten van de stoel van wethouder Klaver. Het CDA legt op elke
slak zout, maar gooit wel de werkgelegenheid te grabbel. BPP stelt zich majesteitelijk bestuurlijk op, maar dat is niet genoeg. Het leidt tot stilstand en achteruitgang. Goed bestuur is belangrijker dan het spelen van allerlei politieke spelletjes”.

Algemene beschouwingen fractie CDA uitgesproken door de heer Commandeur:
“Allereerst begroet ik de aanwezige burgers op de publieke tribune; voor de bewoners van
onze gemeente verrichten wij immers ons werk, het College van Burgemeester & Wethouders,
de secretaris, onze griffier, mijn mederaadsleden en de Pers
Financiën
Het zijn bijzondere beschouwingen, omdat ze uitgesproken worden, niet n.a.v. een ingediende
begroting voor het volgende jaar, maar n.a.v. de Kadernota, waarin B&W globaal aangeeft
hoe de komende begroting er uit gaat zien.
Het verschil is - en dit zeg ik voor de publieke tribune- dat de gemeenteraad in de algemene
beschouwingen vooraf wensen en kritiek kan uiten, waarmee het College in de definitieve
begroting die ze later dit jaar bij ons indient, rekening kan houden.
De rol van de Raad bij het opstellen van de begroting wordt zo versterkt. Dat ons College
daaraan hecht, blijkt ook uit het feit dat wij nadrukkelijk uitgenodigd werden om met eventuele politieke wensen naar voren te komen voor de begroting 2009.
Voor de initiatieven op dit gebied zijn wij het College erkentelijk.
Wat ook zonder meer een compliment verdient, is het feit dat het accountantsverslag over
2007 voor wat betreft getrouwheid en rechtmatig zeerpositief is te noemen.
Dat de financiële positie van Beemster als gezond wordt gekwalificeerd, komt voor een deel
door onderschrijdingen bij bepaalde posten. In gewone mensentaal, bepaalde uitgaven zijn
om wat voor reden niet of nog niet gedaan. Daarmee mag je je dus nog niet zonder meer rijk
rekenen.
Na de uitkering uit het Gemeentefonds mag onze gemeente een –zij het zeer bescheidenoverschot verwachten van € 55.000,--.
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Het College heeft ons als Raad uitgenodigd voor dat bedrag een besteding te zoeken.
Het CDA doet voor de besteding daarvan de volgende suggesties en hoopt voor minimaal één
ervan bijval te ontmoeten van de collega-raadsleden.
• een kunstwerk op het geherstructureerde Verzetplein in Zuidoostbeemster
• toevoegen aan het nog royaler herstructureren van het IJsbaan in Middenbeemster
• toevoegen aan het budget voor het verplaatsen van de Spelemei in Zuidoostbeemster
• toevoegen aan het renovatiebudget van de molen de Nachtegaal in Westbeemster
Ten aanzien van de kunstwerken in de Zuidoost doen we hierbij ook de verdergaande suggestie een bepaald percentage ten laste te laten komen van de exploitatie.
Tijdens de vorige vergadering van de Commissie Algemene zaken en Financiën heeft het CDA
een aantal financieel-technische vragen gesteld en i.h.a. een bevredigend antwoord gekregen. Een enkele vraag berust nog bij de ambtenaren en wij zien ook het antwoord hierop
graag tegemoet.
Hier nog enkele politieke vragen en opmerkingen.
Plezierig verrast zijn we dat het rioolrecht en de afvalstoffenheffing niet verhoogd worden.
Wel graag nog aandacht voor de relatie Weerstandsvermogen<>Risico’s.
Waarbij wij het weerstandsvermogen opvatten als het totale financiële vermogen van de gemeente om risico’s af te dekken van niet-structurele aard zijn..
Op het eind van de paragraaf over het weerstandsvermogen in de jaarrekening 2007 laat het
College o.i. nogal laconiek weten dat men denkt –ik citeer- dat het weerstandsvermogen toereikend is om de risico’s af te dekken.
De risicoanalyse van het College vinden wij te summier en wij bepleiten nogmaals een stevig
extern onderzoek naar de verhouding weerstand-risico’s
Let wel, wij beweren niet dat de financiële positie van onze gemeente op dit moment al zorgen baart. We vermeldden zelf hierboven dat de accountant over 2007 een gunstig oordeel
afgaf. Het gaat ons om de nabije en verdere toekomst waar zonder al te veel doemdenken
scenario’s denkbaar zijn, waarbij onaantastbaar lijkende reserves als sneeuw voor de zon
verdwijnen.
Wij laten ons op dit punt graag door deskundigen voorlichten zelfs als de uitkomst zou zijn dat
vele risico’s zich niet of in zeer beperkte mate laten inschatten. Dat laat onverlet, dat je een
poging moet doen, ze zo goed mogelijk in beeld te krijgen.
We hopen minimaal door de VVD gesteund te worden; zij vroeg vorig jaar in nagenoeg dezelfde bewoordingen om een soortgelijk onderzoek.
Bouwprojecten, RO, welstandscommissie, milieu
Na twee jaar achtereen kritiek geuit te hebben op de voorlichting van het College naar de
burgers inzake de grote bouwprojecten in de Zuidoost is het plezierig dat het CDA nu kan
constateren dat de voorlichting sterk verbeterd is. De aanstelling van een communicatie medewerkster is in dit verband een goede zaak. Al moet men niet doorschieten in de angst plannen te presenteren die al helemaal dichtgetimmerd zijn.
De presentatie van de visie op de Nekkerzoom in de Nieuwe Tuinbouw bood zo weinig houvast en richting dat bijna alle aanwezigen hun mond hielden of van de weeromstuit ook maar
heel vaag bleven of , zoals gezegd, helemaal zwegen. Het viel mij ten minste op dat van de
aanwezige ondernemers er werkelijk niemand ook maar iets zei over de Nekkerzoom en hun
eventuele wensen inzake een bedrijventerrein aldaar. Vreemd, want iedereen weet dat deze
belangengroep wel degelijk concrete wensen heeft.
Positief is dat rond de Nekkerzoom de inspraak van het begin af aan alle kansen lijkt te krijgen. We pleiten voor een zeer regelmatige informatiestroom via de kleurrijke Binnendijks.
Wat de voorlichting betreft willen we nog eens pleiten voor een uitvoerige 3D-presentatie
en/of getrouwe maquettes voor de Raad en burgers.. Het zou heel plezierig zijn als bijv. studenten bouwkunde of planologie zo iets voor ons zouden kunnen/willen maken en presenteren. Ik heb dat eerder bepleit. Op die manier zijn de aanzienlijke kosten te drukken
Tekeningen, plattegronden op schaal bieden voor de niet-specialist, en dat zijn we bijna allemaal, absoluut onvoldoende inzicht hoe huizen, straten, wijken er uiteindelijk gaan uitzien.
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Er rust op ons, als Raad, in deze een verantwoordelijkheid, die ik zwaar vind wegen. Het gaat
om het leef- en werkgebied van de toekomstige generaties.
Het CDA zal zich t.o.v. ontwikkelingen in de Nekkerzoom kritisch opstellen .We kunnen ons
niet aan de indruk onttrekken dat de ambities van het College inzake bouwen en ontwikkelen
in de polder wel erg hoog zijn. Heeft ons apparaat, maar ook het College al niet meer dan de
handen vol aan de lopende projecten. In een debat heb ik niet voor niets het beeld opgevoerd van een College dat zich gedraagt als een rupsje-nooit-genoeg. En over niet genoeg gesproken: het toegekende krediet aan een bureau om een visie inzake de Nekkerzoom te ontwikkelen blijkt in ieder geval al niet genoeg….
Het apparaat lijkt nu al zo belast, dat ik na een krap jaar nog geen antwoord heb omtrent een
simpele vraag omtrent de z.g. BANS-milieukaart van de provincie.
Twee vragen nog over het milieu.
1. Zijn er plannen voor het gescheiden ophalen van plastic in onze gemeente. Graag de
stand van zaken.
2. Er leven bij agrariërs zorgen over de bedrijfsvoering in de grensstroken van natura 2000gebieden. Is die zorg gerechtvaardigd?
Het is in een ander verband ook al eens aan de orde gesteld. Wij hopen, dat het College snel
met voorstellen komt inzake de obs de Bloeiende Perelaar, leeg per 1 september 2009, het
Buurthuis, idem, het Spelemei terrein, als dat ten minste werkelijk ter beschikking komt, de
woningen aan het Bloesemterrein. Dat pleintje dreigt tamelijk snel te verloederen.
Ik begrijp heel goed dat ons ambtelijk apparaat niet alles tegelijk aan kan, en dit is min of
meer een illustratie van het bovenstaande, waar ik sprak over de momentele belasting van
met name de ambtenaren van de afdeling grondgebied en de portefeuillehouder RO
Zorgen leven erbij ons t.a.v. de prijzen van de koopwoningen voor starters. De ondergrens ligt
nu bij € 230.000,--. Dat is veel te prijzig voor de gemiddelde starter.
Bij een gespannen woningmarkt en een hypotheekrente die lijkt weer te gaan stijgen, lijkt het
welhaast een onbegonnen zaak voor starters met een gemiddeld inkomen.
Wij horen graag welke middelen het College denkt in te zetten om het voor starters nog mogelijk te maken een koopwoning te bemachtigen.
Kan er bij voorbeeld nog simpeler gebouwd worden of zijn we dat station al gepasseerd.
Wijkraad in Zuidoostbeemster
Er staat momenteel en in een reeks van jaren daarna zoveel te gebeuren in de kern Zuidoostbeemster dat het te overwegen valt om voor deze kern een apart, permanent inspraakorgaan op te richten. De benaming is van minder belang: wijkraad, dorpsoverleg, deelraad: lijkt
me een leuk punt voor de eerste vergadering.
Een goed stel, betrokken mensen dat zoveel mogelijk representatief is voor de Zuidoost zou
wat ons betreft ook over een eigen, zij het beperkt, budget mogen beschikken. Van groot belang is dat onderling vertrouwen wordt georganiseerd, de Zuidoost zich betrokken kan voelen
en in een zo vroeg mogelijk stadium meedenken kan. Uit eerdere acties is gebleken dat er
veel denkkracht en kennis onder onze burgers schuilt.
Graag hoor ik de collega’s en het College hierover.
De BPP heeft wat ons betreft terecht onlangs de rol van de Welstandscommissie aan de orde gesteld n.a.v. een bouwwerk dat hun misprijzen heeft opgewekt.
Allereerst in alle duidelijkheid: de Raad stelt de spelregels vast waarbinnen de commissie
opereert. M.a.w. kritiek op de commissie is kritiek op de Raad zelf. We kunnen per se niet
naar de Welstandscommissie wijzen.
Het CDA stelt voor dat we intern als Raad de verordening nog eens bekijken, want anders is
het wachten op volgende incidenten en teleurstellingen.
Werken en Bedrijvigheid
De nota Werken in de polder van wethouder Klaver is wat ons betreft eerlijk en behoorlijk
stevig van toon, o.a. daar waar hij geen valse verwachtingen wil wekken bij ondernemers die
wensen uiten ten aanzien van grote bedrijventerreinen in de polder met samen een grootte
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van zo’n 10 ha. Van de zijde van de Beemster Ondernemers wordt betoogd, dat de balans
werk<>wonen verstoord is. Zeker is die verstoord en we moeten eerlijk tegen elkaar zijn en
gewoon toegeven dat die balans er nooit zal komen ook, als je ten minste het karakter van de
Beemster ook maar enigszins wilt handhaven.
Onlangs was er in de cie. grondgebied een vinnig debat tussen de VVD en het CDA nadat ik
letterlijk het volgende beweerde: er zijn bedrijven die zo groot zijn dat ze de polder “uitgroeien”. De VVD maakte daar vrolijk van dat wij zouden willen dat grote bedrijven de polder uitgaan. Nog maar een keer: geen enkel bedrijf moet weg van ons, we hebben niet eens de
macht om welk bedrijf dan ook de polder uit te jagen, maar als een groot bedrijf nog groter
wil worden, zal dat niet altijd in de onze polder kunnen.
Wel zien we met belangstelling de studie naar de tweede randweg tegemoet. Daar zijn wellicht mogelijkheden voor een bedrijventerrein. Zie ons verkiezingsprogram en het coalitieprogram. Hetzelfde geldt voor een onderzoek naar mogelijkheden aan de Vredenburghweg. Daar
stuit je echter op forse problemen voor de Zuiderwegbewoners als er geen ontsluiting naar de
A7 komt.
Veiligheid
Via de Veiligheidsregio betalen de bewoners in Beemster een forse bijdrage aan de bestrijding van gevaren met een tamelijk geringe waarschijnlijkheidsgraad.. De veiligheidsregio en
de regionale brandweer komen immers pas in actie bij grootschalige rampen en die plegen,
God zij geloofd, niet zo vaak voor te komen.
Elk huishouden loopt echter wel een gerede kans door kleiner leed getroffen te worden, zoals
een vlam in de pan of een schoorsteenbrand. Het College heeft eerlijk toegegeven niet de
landelijk verplichte aankomsttijd te halen na een melding. We praten dan over bewoners in
het buitenste buitengebied.
Als gemeente hebben we echter wel een inspanningsverplichting tegenover alle bewoners,
ook die in het buitengebied om ook hen zo veel mogelijk te beschermen tegen gevaren.
Ons voorstel is om hen ruimhartig gratis rookmelders ter beschikking te stellen. Als het om
minuten gaat, kunnen rookmelders het verschil uitmaken.
:
Verkeer
Om de veiligheid op en rond het verkeerskruispunt Purmerenderweg/Zuiderweg/Oostdijk zoveel mogelijk te vergroten heeft College een eerste maatregel daadwerkelijk uitgevoerd.
Er zijn snelheidsremmende drempels aangelegd. Het moet me echter wel van het hart, dat ik
het wel erg lieve drempeltjes vind. Het onderscheid met de springschansen in de Rijperweg is
spectaculair.
De VVD heeft al een aantal malen, ook in het openbaar, de stelling verkondigd, citaat “er pas
gebouwd mag worden in de Zuidoost, wanneer de ontsluiting via Kolkpad/A7 en die op de
Purmerenderweg>N244 gereed zijn.
Wij vonden en vinden dat een onverstandige uitspraak, want daarmee wordt de Raad en het
College gegijzeld. De aansluitingen hoeven helemaal niet gereed te zijn alvorens te bouwen.
Het tempo van de woningbouw per jaar alleen al maakt dat duidelijk.
Wij wachten ondertussen nog steeds op een door ons bepleite speciale avond verkeer waar
de VVD zijn plannen kan toelichten, alsook het College en bureau Goudappel-Coffeng.
Het College nodigen wij uit de afsluiting van de Oostdijk toe te lichten. Waar, hoe te handhaven, voorlichting aan de aanwonenden etc.
De gang van zaken rond de buslijnen 127 en 128 stemt ons teleurgesteld en boos. Alom
wordt gepleit –ook door de provincie - voor het behoud van een levenskrachtig platteland met
een minimum aan voorzieningen, maar dat moet kennelijk op een koopje of men heeft niet
krachtig genoeg onderhandeld met de OV ondernemingen. Hoe dan ook, onze burgers en
vooral die groepen die veelal niet over auto’s beschikken, scholieren, senioren, zijn de dupe.
Tot nu toe hebben alle gesprekken en moties niet veel indruk gemaakt. Als niets helpt, is het
dan een bruikbare suggestie om zelf een lijn op te zetten, analoog aan de buurtbus? Eventueel samen met de buurgemeenten. Ik zie graag een reactie van het College tegemoet.
Vrijwilligers
Via Binnendijks ziet u elke maand een man of vrouw in het zonnetje gezet die zich als vrijwilliger heeft onderscheiden. Wat ons betreft een zeer goede zaak, omdat volgens het CDA het
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maatschappelijk middenveld het cement is van de samenleving van ons land en op microniveau van onze gemeente.
Als jurylid heeft het mij blij verrast hoe ontzettend groot het aantal mensen is, dat omniet
werkzaamheden verricht voor medemens en samenleving. Het enige wat mij zorgen baart, is
het feit of wij erin kunnen slagen de fakkel in dit opzicht te kunnen doorgeven aan de jongeren. Zij zijn zeer matig vertegenwoordigd.
Hebben ze echt geen tijd, zoals ze zelf veel plegen aan te geven?
Is het imago van de vrijwilliger stoffig en belegen? Of is het een verschijnsel van alle tijden
dat jongeren primair op zichzelf gericht zijn en komt het allemaal goed naarmate ze ouder
worden.
In dit verband moeten we oppassen organisaties die grotendeels drijven op vrijwilligers niet
van hen te vervreemden door de invloed van beroepskrachten te groot te laten worden. Wij
denken hierbij aan de regionalisering en professionalisering van de Brandweer, de Bibliotheek en de VVV.
De WMO
Daar waar elders in het land veelvuldig negatief over de via de WMO geregelde huishoudelijke
hulp geklaagd wordt, mogen wij ons gelukkig prijzen met de gang van zaken in onze gemeente.
De cliëntenraad is geïnstalleerd en functioneert. Onlangs was er sprake van een wachtlijst
van enkele personen. Dat was echter niet het gevolg van te weinig budget van de WMO, maar
doordat de thuiszorgorganisatie een personeelstekort heeft of omdat een cliënt alleen door
één bepaalde organisatie geholpen wil worden.
Graag vernemen wij nog het laatste nieuws rond de BeeJee inclusief de personele problemen.
Uitwisseling met Studena
De uitwisseling van onze Raad met de collega’s uit Studena stelde me persoonlijk teleur. Zo
georganiseerd is het voor mij geen echte uitwisseling. Via het presidium zal ik voorstellen
doen om het geld beter te laten besteden.
Naast leuk moet een dergelijk officieel bezoek waaraan gemeenschapsgeld wordt besteed
ook een meerwaarde voor beide partners hebben. Ik betwijfel of die nu bereikt wordt.
Afsluiting
Binnenkort is het mogelijk dat onze vergaderingen te volgen zijn via internet. Wij vinden dat
een goede zaak. Zoals wij het een goede zaak vinden, dat bij vele onderwerpen tijdens de
commissievergaderingen de publieke tribune zo goed is gevuld en dat er vaak insprekers zijn
en dat de Raad zoals bij Leeghwater 3 soms goed blijkt te luisteren naar zijn burgers.
Belangrijk daarbij is, dat wij als Raad zo proberen te spreken en te debatteren dat bezoekers
ons zo goed mogelijk kunnen volgen. Te zacht spreken van een papier, het betoog doorspekken met vaktermen en afkortingen en wat nog veel erger is, onnodig Engels… horen m.i. tot
de zonden van de politicus.
Onderlinge debatten tussen de partijen hoort tot het dualisme dat vaak alleen met de mond
beleden wordt; te snel en te vaak interrumperen daarentegen is niet goed. Hier ligt een
schone taak voor de voorzitters, zo hebben wij in het presidium afgesproken.
Te lang praten is ook niet goed. Vandaar nu snel mijn slotzin.
Ik complimenteer onze ambtenaren en het College voor het geleverde werk. Ik dank onze griffier voor zijn ondersteuning en u allen voor uw aandacht”.
Algemene beschouwingen fractie VVD uitgesproken door mevrouw Helder:
“Ambities, Focus, Daadkracht
College, leden van de raad, pers, geachte toehoorders,
Ambities
Wij zijn bijna halverwege de raadsperiode. Het college is boordevol ambities gestart met haar
college periode. We realiseren ons dat we moeten blijven luisteren naar de Beemster burger.
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Te vaak ontwikkelingen noemen maakt burgers onzeker, te vaak roepen dat er in de vorige
raadsperiode te lang onvoldoende is gedaan aan projecten, brengt de burger in twijfel. De
VVD Beemster steunt van harte de ambities van het college!
Focus
We moeten echter wel realistisch blijven. Ambities moeten wel passen bij de uitvoerbaarheid.
Betrek daarom burger, bedrijven en belangengroepen bij besluitvorming. Aan beleid en ambities is er volgens de VVD Beemster geen gebrek, maar hoe staat het met de uitvoerbaarheid?
Dat eist focus. VVD Beemster verzoekt het college dan ook de focus te houden op de volgende punten:
1. Veiligheid in verkeer, in het belang van de Beemster burger. We zitten als politiek niet aan
het stuur om de belangen van Purmerend te behartigen, we zitten er voor de Beemster.
VVD Beemster vindt dat we ons als Beemster best iets harder mogen opstellen in onderhandelingen.
2. Zorg dat je de regie houdt over de projecten zoals die nu lopen. De Beemster ambtelijke
organisatie is groter dan menig Midden en Klein Bedrijf, maar zeker geen multinational.
Werk daarom meer als netwerk organisatie. Zorg ervoor dat alle ambtenaren, en niet alleen beleidsmakers, doordrongen zijn van het nut en noodzaak van een Beemster gemeentelijke organisatie. Kortom een zelfstandige Gemeente Beemster.
3. Stel je kwetsbaar, maar ook zelfverzekerd op! Wees eerlijk naar elkaar. We hebben een
gezonde financiële positie, we zijn een groei gemeente, we hebben ambities, we hebben
een unieke positie. We zijn niet te klein, we zijn groot! Echter nooit groot genoeg om alles
alleen te kunnen, vraag daarom hulp, besteedt uit en werk samen.
Daadkracht
Uit ambities, focus en realiteit over uitvoerbaarheid ontstaat daadkracht. Die daadkracht
moet meer zijn dan alleen woorden. Die moet aangetoond worden. De financiële verslaglegging wordt steeds beter, de werkprocessen worden steeds duidelijker. Maar er worden ook
fouten gemaakt, waar nog onvoldoende van wordt geleerd. Nog steeds zijn we als VVD Beemster van mening dat we als Gemeente procesbeschrijvingen zelf moeten doen, des Beemsters, dus praktisch en realistisch, met Beemster maat, want de te beschrijven processen
voeren we toch ook zelf uit.
We laten ons als gemeenschap niet de les voorschrijven door instituten die omwille van haar
eigen belang en profilering haar eigen waarheid verkondigen. We zijn er voor de Beemster
burgers.
Extra aandacht
Jongeren
Het schrijven van een nieuwe jeugdnota is doorgeschoven naar 2009. Tegenover het ontwikkelen van de basisscholen tot brede scholen staan wij positief. De kinderen tot en met 12
jaar krijgen in deze gemeente voldoende aandacht. Waar wij ons de meeste zorg overmaken
is de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar. Juist voor deze groep is het zo belangrijk dat wij voorkomen dat zij niet tussen wal en schip raken. De VVD Beemster stelt voor om uiterlijk in januari met een startnotitie over het jeugdbeleid te komen, om daarna via rondetafelgesprekken met alle betrokkenen de notitie te bespreken. Het moet dan toch mogelijk zijn om binnen
een half jaar de jeugdnota te realiseren en beleid te formuleren. We verwachten daarvoor in
het najaar van 2008 een planning.
Zuidoostbeemster
De VVD vindt dat wanneer in 2009 het multifunctioneel complex in gebruik wordt genomen
de plannen voor een herbestemming van het voormalig buurthuis en de Bloeiende Perelaar
gereed moeten zijn. Wij stellen voor om binnen 2 maanden dit project te gaan starten en
hiervoor een extern bureau in te huren. De kosten van dit bureau kunnen ten laste van het
begrotingsoverschot gebracht worden. Wij zien graag u voorstellen tegemoet.
Middenbeemster
Het nieuwe gebouw van Super de Boer is bijna klaar. Na voltooiing zal er ook bij Super de
Boer weer parkeergelegenheid zijn. Is dit echter voldoende? Door de verkeersaantrekkende
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werking van de nieuwe winkelvoorzieningen, grote bijeenkomsten in het Heerenhuis en de
vrijdagmarkt wordt de vraag naar parkeergelegenheid in het centrum van Middenbeemster
alleen maar groter. College zorg er voor dat er geen parkeerproblemen ontstaan en begeleidt
dit op een goede manier.
Bestemmingsplannen
De voortgang van de ontwikkelingen van de bestemmingsplannen volgen wij nauwlettend.
Het ontwikkelen van bestemmingsplannen vraagt veel inzet en ambtelijke capaciteit. Blijven
we dit zelf doen of besteden we het uit. Kortom college, waar legt u de focus?
Wij bedanken hierbij alle vrijwilligers die zich inzetten voor verenigingen en instellingen en de
medewerkers in dienst van de gemeente Beemster .
Voorzitter, wij willen u, het college en onze collega raadsleden bedanken en hopen ook de
komende periode weer op een prettige samenwerking”.
Algemene beschouwingen fractie BPP uitgesproken door de heer De Lange:
“Deze algemene beschouwingen staan in het teken van de Kadernota 2009 ter voorbereiding
op de begroting zoals door de raad dit najaar vast te stellen.
Alvorens wij ingaan op onderdelen van de Kadernota, spreken wij ons medeleven uit naar het
leed wat het gezin van collega raadslid de heer Buis heeft getroffen.
BPP is trots op de vrijwilligers in de polder, zonder anderen tekort te doen mag genoemd dat
initiatiefnemers van de Stichting Hart Safe er in korte tijd in zijn geslaagd een netwerk van
AED apparatuur met een groot aantal opgeleide vrijwilligers neer te zetten, alle lof hiervoor.
De wijze waarop dit college een aantal grote thema’s oppakt verdient instemming.
Hierbij valt op:
1. Dat zij burgers optimaal betrekken bij visievorming en zienswijzen, waarbij burgers daadwerkelijk invloed hebben op plannen;
2. Dat zij haar kracht kent maar ook haar beperkingen. Tijdig wordt professioneel advies
ingewonnen en gedeeld met de raad om via werkvergaderingen tot de goede richting te
komen;
3. Vernieuwend is zij in haar aanpak om met partners zoals HHNK en agrariërs de waterhuishouding in Beemster robuust te maken, zodat er geen onnodige middelen voor infrastructuur in gezet behoeven te worden en het agrarisch productiegebied optimaal kan
worden benut;
4. Het college neemt verantwoordelijkheid, heeft een professionele rol opvatting en neemt
deze ruimte ook geheel zonder op de stoel van de raad te gaan zitten;
5. Door gedegen voorzitterschap wordt eenheid van bestuur bereikt terwijl tegelijkertijd het
debat wordt gevoerd. Waardering dus ook voor collega raadsleden;
6. De nieuwe website van Beemster is een prima middel om inwoners sterker te betrekken
bij alles wat hier plaatsvindt.
Kritische kanttekeningen dienen ook te worden geplaatst.
Het overleg met Beemster Ondernemers dient serieus te worden opgepakt. In de laatste
commissie Grondgebied is daarvoor een goede aanzet gegeven.
Op het gebied van de waterhuishouding dienen er nog enkele dogma’s te worden opgeruimd.
Besteed aandacht aan het bergen in grond en waar mogelijk aansluiten van het nieuw stedelijke op het direct te bemalen gebied. Wij zullen u daarin zeer kritisch volgen.
Het huidige jeugdbeleid is contraproductief. Dit vindt naar het inzicht van de BPP niet zijn
oorsprong in de jongeren werker. Het college is verantwoordelijk en dient ook de strategisch
goede stappen te nemen en de juiste houding te vinden in overleggen met de doelgroepen.
Dit is in tegenstelling met andere doelgroepen die juist zo goed worden aangevoeld zoals bij
ouderen met de WMO. Wij verwachten veel van het op te stellen jeugdbeleidsplan.
Ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening
In het gebied rond de Vredenburghweg dient een oplossing te worden gevonden voor het zware transport dat op de kortste wijze naar de A7 moet worden geleid. Dit betekent dat er ontwikkelingsruimte moet zijn om dit te realiseren. Deze ontwikkelingsruimte moet gericht zijn op
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knelpunten in het buitengebied en kleinschalige bedrijvigheid. Woningbouw doe je aan andere kant van de A7, niet in de Nekkerzoom. Bij bestemmingswijziging van bestaande bedrijven
kan bij uitzondering enige woningbouw worden toegestaan.
Zuidoostbeemster zal de komende jaren de plaats zijn waar hoofdzakelijk woningbouw voor
Beemster gebonden kopers wordt gerealiseerd. Het inschrijvingsysteem zoals de afgelopen
jaren gehanteerd zal daarmede bijdragen dat er voor eigen behoefte wordt gebouwd. De mix
tussen 30-40-30 zal er voorzorgen dat er doorstroming is (30% duurdere woningen, nieuwe
gezinnen kunnen starten in de 40% middeldure woningen en 30% huur en starters woningen). Het tempo waarin de geplande hoeveelheid woningen wordt gebouwd zal mede door de
gemeenteraad van Beemster worden bepaald.
Voorstellen voor herinrichting van het Verzetsplein met herbestemming van Buurthuis en basisschool zien we tegemoet. BPP wenst hierin te investeren zodat er een volwaardig “Dorpshart “ontstaat.
Middenbeemster verdient als centrum van onze gemeenschap goede voorzieningen. Het woningbouwplan Leeghwater 3 dient snel te worden uitgevoerd. De tijd die gelegen is tussen nu
en 2015 voor het opstarten van de woningbouwplannen in het zuidoost kwadrant moet worden benut om een toekomstbestendig bouwprogramma te ontwikkelen. Een opdracht die
past binnen het idee om het projectbureau Des Beemsters langer in stand te houden.
Het huidige voorzieningen niveau voor culturele uitingen blijkt versnipperd. Hier moet een
oplossing voor worden gevonden door te onderzoeken of het samenvoegen van diverse voorzieningen kan bijdragen aan een gemeenschapscentrum. Hierbij wordt door de BPP niet uitgesloten dat in samenwerking met een regionaal opererende scholengemeenschap op Middenbeemster een deelschool van het middelbare onderwijs wordt gevestigd.
Datgene dat niet past in de Hervormde kerk zal onderdeel van het onderzoek moeten zijn.
BPP vindt namelijk dat de huidige plannen om naast de kerk te gaan bouwen groot afbreuk
doen aan dit historisch monument. Een kleinschalige voorziening afgestemd op het gebruik
van de NH kerk vinden wij voor de exploitatie noodzakelijk. Ook dient in dit onderzoek het
huidige Infocentrum te worden betrokken. De hoge exploitatielasten van dit gebouw worden
nu via gemeentelijk subsidiëring bijgepast. Dit moet veranderen.
Wat is uw visie op zo’n gemeenschapscentrum?
De jeugd van Middenbeemster verdient een goed jeugdhonk zowel voor de jongste groep als
voor de tieners. Een jongerenwerker die deze groepen weet te bereiken moet de wervende
tekst zijn om hier vorm aan te geven.
Ontwikkelingen achter het Heerenhuis zijn zaken die bijzonder gevoelig liggen in de (kern)
Middenbeemster. Eerder heeft BPP gepleit voor commissiebehandeling van “gevoelige zaken”. Het betreft hier een artikel 19 lid 2 procedure. Overweegt het college dit via de commissie Grondgebied te behandelen?
Westbeemster heeft weer een Dorpsraad. Gebleken is dat zij ondersteuning verdient bij het
vinden van ontwikkelingsvisie en daarmee in het vinden van oplossingen voor lokale knelpunten. De Johannes de Doper als gebouw moet ook in de toekomst een prominente plaats in
deze gemeenschap houden. Wel zal het dan moeten worden gebruikt voor verschillende culturele uitingen en niet alleen als kerkgebouw. Dit zijn ontwikkelingen die zich uitstrekken over
10 tallen jaren, maar waar nu reeds de richting dient te worden uitgezet om op termijn middelen er voor vrij te kunnen maken. Vooruit kijken zal ons helpen hier de werkelijke knelpunten
te onderscheiden. Ontwikkeling van woningbouw in de bebouwde kom is voor het in stand
houden van deze gemeenschap een voorwaarde. Bedrijfsverplaatsingen in verband met milieuafstanden moeten dan ook niet worden uitgesloten.
Bij dit alles is een regierol door de gemeente op zijn plaats.
BPP stelt voor, op aangeven van de PvdA, ook voor Noordbeemster gelijktijdig met de Westbeemster een ontwikkelingsvisie op te stellen.
Buitengebied
In 2012 moet er weer een molen draaien in de polder. Als het niet de korenmolen de Nachtegaal wordt dan zijn er nog vele oude molenakkers waar een watermolen niet zou misstaan.
Ziet u in samenwerking met HHNK mogelijkheden dit te onderzoeken?
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De inrichting van ons watersysteem in het buitengebied en de bebouwde kom blijkt bepalend
te zijn of wij klaar zijn voor de verwachte klimaateffecten. De insteek die het projectbureau
Des Beemsters heeft gemaakt, om dit samen met de betrokken landeigenaren aan te pakken, dient navolging te krijgen in andere beleidsthema’s. Juist de kennis en het inzicht van
bewoners en direct betrokkenen geeft geheel andere oplossingen dan wat bij overheidsorganen kan worden voorbereid.
Knelpunten in veilige erfontsluitingen in het landelijk gebied dienen op korte termijn te worden opgelost. Wanneer kunnen we voorstellen m.b.t. aanpassing van het huidige bruggen en
dammenbeleid verwachten?
Welstand
Beemster verdient een goed welstandbeleid. De discussie met de WZNH in de afgelopen
commissie Grondgebied was open en genuanceerd. De BPP ziet graag een voorstel tegemoet.
Naar aanleiding van de kaderbrief
De BPP ziet de kosten voor het ophalen en verwerken van afvalstoffen de komende jaren stijgen. Zij zet grote vraagtekens bij het ophalen van organisch afval in de buitengebied. Dit kan
ter plaatse ook goed door de burger worden gecomposteerd. Takken en bladeren kunnen organisch in het landschap worden opgenomen. Deze kleine biotopen zijn uitstekende nestplaatsen en schuilplaatsen voor vogels en diersoorten zoals egels. Door voedselresten apart
te composteren bestaat er weinig kans dat ongedierte wordt aangetrokken. Dus scheiden ook
op eigen erf.
Wij zouden van het college graag een voorstel tegemoet zien waarbij:
1. Of wordt afgezien van verder ophalen in de buitengebieden
2. Of zichtbaar wordt gemaakt dat juist het organisch afval in de nabij toekomst een bijdrage aan energieopwekking kan betekenen waardoor centraal verwerken juist wel interessant blijft.
De ontwikkeling rond de aanleg kunstgrasveld WBSV dient te worden afgewacht. Het bestuur
van de vereniging heroverweegt haar eerdere verzoek. Wij stellen voor de investering in de
begroting voorlopig te handhaven.
Projectbureau Des Beemsters is goed op weg. Het verdient aandacht om nogmaals de rolverdeling van externe adviseurs tegen het licht te houden en af te wegen tegen de projectbijdragen.
Samen met de raad wordt op dit moment de bestuurskracht onderzocht en daarmee onze
zelfstandigheid. Laat naast de sterke kanten vooral ook de zwakke kanten zien. Bagatelliseer
deze niet, want daar ligt tevens de noodzaak om te komen tot de juiste samenwerkingsverbanden. Valt hierover reeds iets te melden?”
De voorzitter schorst de vergadering.
De voorzitter heropent de vergadering voor de beantwoording door het college in 1e termijn.
Hij zegt dat het college blij is met de complimenten en instemmende opmerkingen. De collegeleden zullen, alleen ingaan op de vragen van de fracties. Achtereenvolgens beantwoorden
de collegeleden de vragen van de fracties.
Wethouder Klaver beantwoordt de vragen van de PvdA. Het is terecht dat buslijn 127/128
leeft in de polder en hij juicht de acties ook toe. De Stadsregio Amsterdam, waar Beemster
deel van uit maakt, is in overleg met de provincie en andere partijen. Er zijn diverse scenario’s
die tot een oplossing kunnen leiden en hij gaat dan ook uit van een passende oplossing. De
aansluiting Purmerenderweg/N244 is van essentieel belang voor een veilige verkeersafwikkeling en de aansluiting Vredenburgweg/Zuiddijk heeft de aandacht. Het is geen taak van de
gemeente om te komen tot een evenwichtige woon werkbalans. Wel zullen afwegingen gemaakt moeten worden over welke bedrijven hier zich kunnen vestigen en welke niet. Met behulp van de Kamer van Koophandel wordt een pilot ontwikkeld om te kijken op welke wijze
creatieve bedrijven zich kunnen vestigen in Beemster op de vrij gekomen agrarische gronden.
Voor de OZB verhoging is nu 2¼ % opgenomen, maar als bij de begrotingsbehandeling blijkt
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dat dit meer of minder moet worden dan ondersteunt hij dit. Het CDA vraagt of het weerstandvermogen van de gemeente voldoende is. Als de formatie bij het team Financiën kan
worden uitgebreid dan wordt hier een notitie over gemaakt. Over Natura 2000 zegt hij dat de
draagwijdte wordt onderzocht. Ivm de buslijn 127/128 komt het CDA met een eigen voorstel,
maar hij heeft liever dat de lijn gehandhaafd blijft. Het voorstel van het CDA houdt hij in het
achterhoofd. Er zijn aanzetten om de brede school gestalte te geven en er komt een coördinator die alles in beeld brengt. Bij het parkeren in Middenbeemster is tot nu toe het uitgangspunt dat het vastgestelde aantal plekken voldoende moet zijn. Tegen de BPP zegt hij dat het
college de Beemster Ondernemers serieus neemt. Een deelschool middelbaar onderwijs is op
dit moment geen optie voor het college; ook zijn hier geen mogelijkheden voor.
Wethouder Hefting antwoordt op de opmerking van de PvdA, waarbij wordt gepleit voor handhaving van de Welstandsnota omdat hierin ruimte is voor nieuwe zaken, dat het college met
voorstellen komt. De PvdA waarschuwt niet in te leveren op autonomie bij de structuurvisie
van de provincie. Hij antwoordt dat de provincie claimende ruimte krijgt. Het proces is nog
niet gestart en er moet dus nog blijken wat dit gaat betekenen. Men pleit voor snelheid bij de
bouw in Westbeemster omdat faseren gevolgen heeft voor de hoogte van de prijzen. Het voorbeeld Heerhugowaard noemt de wethouder niet terecht omdat deze gemeente de grond zeer
goedkoop heeft verkregen en men daar ook andere kwaliteitseisen aan de woningen stelt
dan de gemeente Beemster. Voor wat betreft de Cono wacht het college op concrete stappen.
Hij is het ermee eens dat vertraging van de Nekkerzoom niet mag leiden tot vertraging in het
nieuwe bestemmingsplan landelijk gebied. Het CDA vond de presentatie van de Nekkerzoom
vaag en onduidelijk. Deze constatering past bij opzet die hiervoor is gekozen namelijk nog
geen concreet plan zoals er alle ruimte is voor inspraak. Uitgangspunt is ook hoe kijkt de omgeving hier tegen aan. Woningbouw aan de oostkant van de A7 onderschrijft het college volledig. Over het gescheiden ophalen van plastics is nog niet nagedacht. Het college vindt de
schaalgrootte hierbij niet iets om voorloper in te zijn. Het voorstel van de BPP over het invoeren van GFT in het buitengebied wordt door het college opgepakt. Over de herbestemming
van het buurthuis Zuidoostbeemster en de obs De Bloeiende Perelaar zoekt het college naar
een vorm van optimale betrokkenheid van alle partijen, maar er zijn wel randvoorwaarden bij.
De VVD heeft laten doorschemeren mogelijke kosten hierbij ten laste te brengen van het begrotingsoverschot; het college wil dit dan zeker gaan doen. Mevrouw Helder heeft namens de
VVD aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van alle ambtenaren. Hij antwoordt dat er regelmatig bijeenkomsten plaatsvinden waarbij met het personeel over allerlei zaken worden
gesproken. Bij elke werkzaamheid die moet worden gedaan wordt telkens afgewogen of de
organisatie dit zelf gaat doen of dat dit wordt uitbesteed. De BPP pleit voor laagpeil in nieuw
te ontwikkelen gebieden. Het Hoogheemraadschap ziet hiervoor praktische problemen. Nieuwe verstening lijdt niet tot wateroverlast in het naast gelegen buitengebied. De manier waarop dit nu wordt gedaan, zal ook worden gedaan bij Leeghwater 3. De plannen voor het koetshuis achter het Heerenhuis worden in de lijn met eerdere afspraken d.m.v. een voorgenomen
besluit eerst met de raad besproken.
Wethouder Ruijs reageert op de opmerking van de PvdA dat de sociale samenhang in Zuidoostbeemster niet vergeten mag worden, dat de aandacht er zeker is. Het buurthuis heeft
hier een taak in te vervullen en versterking van het bestuur is hier bij nodig. Het CDA zegt dat
het dorpsoverleg van Zuidoostbeemster hier ook iets in te betekenen heeft, maar het college
is van mening dat dit wel van onderop dient te gebeuren. De opmerking dat de WMO doelgroep zich niet altijd bewust is van de voorzieningen neemt het college serieus en men zal
zich sterk maken voor een proactieve houding. Voor de woningen aan het Bloesemplein liggen ontwerpplannen klaar. Het hele complex wordt vernieuwd en een sociaal plan is opgesteld. De uitplaatsing is gestart. Voor het jongerenwerk is er nog geen nieuwe jongerenwerker
aangesteld, maar er lopen wel een aantal sollicitatiegesprekken. In de tussentijd wordt een 2
sporenbeleid gevolgd: een ervaren tienerwerker zoekt de jongeren op en een ander houdt
zich bezig met de jongeren die eigenlijk te oud zijn maar toch aandacht verdienen. Voor de
jeugdnotitie volgt in het najaar van 2008 een planning.
De voorzitter antwoordt op de opmerking van de PvdA over de samenwerking dat nu een onderzoek loopt naar de kwaliteitstoets en dat daarna eventueel naar oplossingen gekeken
moet worden. Het college heeft gesprekken over het behoud van De Nachtegaal en denkt
binnenkort met een oplossing te komen. Over de Veiligheidsregio zegt hij dat er een beleidsNotulen openbare raadsvergadering 26 juni 2008
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plan is en een stappenplan is vastgesteld. Naar de aanrijtijden wordt creatief gekeken. Bij
plekken waar deze tijden absoluut niet gehaald kunnen worden, wordt gekeken naar extra
brandveiligheidsmaatregelen en de zelfredzaamheid voor de eerste momenten Hij verzoekt
de opmerking over Studena in het presidium aan de orde te stellen. Naar de BPP is hij erkentelijk voor de aandacht die telkens in de algemene beschouwingen wordt gegeven aan collega’s, die persoonlijk leed is overkomen. Het plan voor de gemeenschapsruimte naar de NH
kerk in Middenbeemster zijn in procedure. Het college steunt dit plan.
Hierna schorst de voorzitter de vergadering.
De voorzitter heropent de vergadering voor de reacties van de raadsfracties (in 2e termijn) op
de antwoorden van het college.
De heer Dings stelt voor in commissieverband opnieuw over de ontsluiting van de Nekkerzoom te praten. Bij de dorpsontwikkeling Zuidoostbeemster heeft de PvdA eerder gepleit voor
dorpswethouders. Bij de welstand pleit hij voor eerdere inzet van een stedenbouwkundige of
laat je adviseren. Bij de structuurvisie is de provincie erg outreachend bezig; men dient daar
alert op te zijn. Hij stelt voor Nekkerzoom in een werkvergadering van de raad aan de orde te
stellen. De PvdA is blij met de aandacht voor het weerstandvermogen en met de aandacht
voor de centrumgemeente Middenbeemster.
De heer Commandeur is verrast door de beantwoording van het college; totaal niet defensief
en hij complimenteert hen hiermee. Hij is het eens met de GFT voorziening voor het buitengebied. Hij verzoekt ook te facilitairen door bijvoorbeeld composteermogelijkheden. Op de zogenaamde BANS milieukaart heeft hij weer geen antwoord op gekregen; hij komt hier op terug.
Hij pleit ervoor in de Binnendijks de stand van zaken weer te geven over de Bloesempleinen.
De inwoners zijn hier nieuwsgierig naar. Hij zegt tegen de BPP: stop met het proberen een
dependance van het PSG hier te krijgen, dit is niet haalbaar. Het CDA is geen voorstander van
dorpswethouders; is hier niet nodig. Hij ziet uit naar een 3D presentatie, dit maakt veel meer
duidelijk. Hij is blij met het antwoord van de voorzitter over de brandveiligheid in het buitengebied.
Mevrouw Helder verwacht, in tegenstelling tot de wethouder, met name op vrijdag parkeerproblemen bij de nieuwe supermarkt in Middenbeemster. De VVD vraagt om tijdige maatregelen. Over de herbestemming van het buurthuis en de obs De Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster, is men het eens met de termijn. Voor de jeugdnotitie wacht de VVD de planning af.
De heer De Lange vraagt aandacht in de jeugdnotitie voor de 18-20 jarigen. Over het bruggen- en dammenbeleid vraagt hij enkele knelpunten naar voren te halen of te facilitairen. Bij
de Nekkerzoom is gevraagd naar de kortste route. Het is van belang dat een reële optie tot
stand zal komen.
De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording in 2e termijn.
Wethouder Klaver zegt dat gezien de opmerkingen door de verschillende fracties en het verzoek van de PvdA de ontsluiting Nekkerzoom in de commissie opnieuw aan de orde komt.
Over het parkeren bij de supermarkt zegt hij te wachten tot alles klaar is en de verdere ontwikkelingen af te wachten. Mocht het nodig zijn dan wordt hier verder naar gekeken.
Wethouder Hefting merkt op dat de ontsluiting Nekkerzoom een onderdeel is van Des Beemsters en dit integraal behandeld moet worden. Door onderdelen naar voren te halen kan dit
geheel negatief worden beïnvloed. Het inzetten van een stedenbouwkundige bij de welstand
is een inhoudelijke oplossing, terwijl het nu om het proces gaat. Later komt de inhoud aan de
orde. De opmerking van het CDA over de GFT wordt meegenomen, en op de zogenaamde
BANS milieukaart komt op korte termijn een antwoord. Een 3D presentatie is een goed idee,
maar moet wel gefinancierd worden.
Wethouder Ruijs zegt, dat over het voorstel van de PvdA wijkwethouders in te zetten, in het
college zal worden gesproken. De communicatie over het Bloesemplein krijgt zeker de aandacht. De jongerenwerker is in gesprek met de groep 18–20 jarigen en dit krijgt zeker de aandacht in de jeugdnotitie.
De voorzitter besluit met de opmerking dat het college de inbreng van de raad zal betrekken
bij de verdere voorbereidingen voor de ontwerp begroting 2009.
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17. Vragenronde
De heer Köhne vraagt naar de afsluiting voor gemotoriseerd verkeer van de Oostdijk. Wethouder Klaver antwoordt dat het gaat om een afsluiting voor doorgaand verkeer in zuidelijke
richting. De uitvoering moet in onderhandeling met het Hoogheemraadschap.
De heer Heikens heeft vernomen dat de bouw van MFC stil ligt. Is dit waar en wat zijn de consequenties. Wethouder Klaver antwoordt dat stilleggen een groot woord is. Er is enige vertraging ontstaan bij de bestelling van de staalconstructie, maar dit heeft geen invloed op de
planning.
De heer Droog vraagt welk gebied de Nekkerzoom nu exact omvat. Wethouder Hefting antwoordt dat de begrenzing is Volgerweg, A7, Zuiddijk. Voor de westgrens is landschappelijk
gezien geen harde grens aan te wijzen; dit verloopt geleidelijk.
17a.
17a. Motie BPP
De heer De Lange geeft een korte toelichting op de motie en leest deze voor:
De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 26 juni 2008;
overwegende, dat:
• de geprojecteerde N23 een verbetering is van de oost- west verbinding in het noordelijk
deel van Noord-Holland;
• de gemeente agrarisch van karakter is en zal blijven;
• het gewenst is dat de kruispunten op de N243 veiliger worden ingericht;
b e s l u i t:
1. bij provincie Noord-Holland er op aan te dringen haar afspraken ten aanzien van het instellen van een Klankbordgroep vóór 1 september a.s. gestand te doen en de onderstaande punten in deze discussie te betrekken;
2. dat de lokale veiligheid gediend is met passende maatregelen die zowel de snelheid en
sluipverkeer ontmoedigen maar het agrarische verkeer niet beperken of anderszins met
het langzame verkeer samenbrengen op een parallelweg;
3. continue geautomatiseerde trajectcontrole op de gehele route te overwegen om daarmee
de veiligheidsdoelen te bereiken en sluipverkeer te reduceren;
4. de provincie te stimuleren de overige middelen voor geplande infrastructurele plannen op
de hoofdwegenstructuur te richten waardoor bovengenoemde ontwikkelingen ook effect
krijgen door elders goede stroomwegen te realiseren;
5. deze motie ter ondersteuning te zenden aan de raad van de gemeente Schermer en provinciale staten.
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter constateert dat de motie is ondertekent door alle fracties. Wethouder Klaver
antwoordt dat hij hier goed met de motie omgaat.
18. Sluiting
De voorzitter bedankt mevrouw Volwerk, de notulist, voor haar werkzaamheden de afgelopen
3 jaar en biedt een boeket bloemen aan. Hierna sluit hij de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Beemster
op 26 augustus 2008.
de voorzitter,

de plv. griffier,

H.N.G. Brinkman.

M. Timmerman.
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