Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op
7 mei 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal te Middenbeemster

Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman
De heer C.J. Jonges
De heer M. Timmerman
De heer N.J.J.J. Buis
De heer A.N. Commandeur
Mevrouw E.J. Helder-Pauw
De heer J.H. Köhne
De heer W. Zeekant
De heer N.C.M. de Lange
De heer M. Bakker
De heer J.Th. Droog
De heer K.C. Visser
De heer L.J.M. Schagen
Mevrouw C. van den Berg
De heer G.H.L. Heikens
De heer J.R.P.L. Dings
De heer G-J. Timmermans
Op uitnodiging aanwezig:
De heer G.H. Hefting
De heer J.C. Klaver
Mevrouw S.M. Ruijs-Buskermolen
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks

burgemeester, voorzitter
griffier
plv. griffier
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BPP
BPP
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PvdA
PvdA
notulist (Notuleerservice Nederland)
BPP, wethouder
VVD, wethouder
CDA, wethouder
gemeentesecretaris

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Hij heet alle aanwezigen van harte
welkom. Per loting wordt bepaald dat bij hoofdelijke stemming de heer De Lange als eerste
zijn stem mag uitbrengen.
2. Vaststelling agenda
Aan de agenda wordt punt 15a toegevoegd: Aanvullend krediet voor de
presentatievoorziening in de raadzaal. De agenda wordt voor het overige conform het
voorstel vastgesteld.
3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde
zaken
Er hebben zich bij de griffier twee insprekers gemeld, de heer Van Huizen en de heer De
Jong, beiden voor agendapunt 17. Zij krijgen bij aanvang van het betreffende agendapunt de
gelegenheid het woord te voeren.
4. Inventarisatie voor de vragenronde
De voorzitter geeft aan dat de raad inmiddels de spelregels wel kent.
Mevrouw Van den Berg heeft een vraag over tekorten bij de bibliotheek Waterland.
De heer Dings heeft een vraag over de brief van minister Plasterk.
De heer De Lange heeft een vraag over de Nekkerzoom.
De heer Dings wil een vraag stellen over de brief van wethouder Klaver aan de heer De
Lange over Natura 2000.
5. Notulen van de openbare vergadering van 26 maart 2008
Tekstueel
Geen opmerkingen.

Naar aanleiding van
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De heer Buis bedankt de wethouder voor de schriftelijke beantwoording van zijn vraag bij
agendapunt 6, ingekomen stuk 9.
Het verslag wordt vastgesteld.
6. Ingekomen stukken
De stukken 1 – 13 worden voor kennisgeving aangenomen.
De raad gaat akkoord met de voorgestelde afhandeling van de stukken 14 en 15.
7. Mededelingen
De heer Buis meldt dat de CDA-fractie aan de deelname aan de raadsledenbijeenkomst op
18 april in Amsterdam een interessant document heeft overgehouden over de rol van de raad
bij duurzaamheid in de bouw. Hij zal dat stuk via de griffier aan alle raadsleden en het college
doen toekomen. Hij stelt het college voor eens een totaaloverzicht van alle activiteiten en
beleid op het gebied van duurzaamheid te maken en aan de raad te presenteren.
De voorzitter stelt voor eerst het stuk af te wachten en dan met een reactie van het college
te komen.
Wethouder Klaver brengt verslag uit van een bijeenkomst op 23 april in Schermerhorn over
Natura 2000. Er was een groot gezelschap met veel agrariërs, ook uit Beemster. Natura 2000
is een Europese richtlijn voor de bescherming van natuurwaarden. In Nederland gaat het om
162 kleinschalige gebieden. Voor Beemster zijn van belang de Eilandspolder, Zeevang en het
Wormer- en Jisperveld vanwege de mogelijke externe werking. In de Eilandspolder is de te
beschermen natuurwaarde vooral de veenmosrietlanden die nog maar in beperkte mate
aanwezig zijn. Daarbij is de afstand tot Beemster en Schermer van belang en daar ziet hij wel
lichtpunten. Wat hem opviel, is dat die veenmosrietlanden de afgelopen jaren wel zijn
toegenomen. De agrarische activiteit in de omgeving met zijn vermaledijde ammoniakuitstoot
is daarop kennelijk niet van invloed. Hij heeft het ingenieursbureau Touw, dat voor 1
september met een beheersplan moet komen, en de provincie op het hart gedrukt daar
goede nota van te nemen. Op 11 juni komt de projectgroep weer bij elkaar. Ook daar zal hij
verslag van uitbrengen.
De heer Buis, die ook aanwezig was bij deze bijeenkomst, onderschrijft de weergave van de
wethouder.
De heer Visser is op een vergelijkbare bijeenkomst geweest in Wormer en heeft daar
begrepen dat men de kemphaan wil laten terugkeren op het Wormer- en Jisperveld. Dat kan
volgens hem wel nadelige gevolgen hebben voor Beemster.
Wethouder Klaver zegt anders wel een paar kemphanen te kennen in dat gebied.
8. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies
van gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
De heer Schagen zegt het burgerjaarverslag met plezier gelezen te hebben. De
ontwikkelingen en voorwaartse stappen staan er goed in beschreven. Het laat zien dat het
loont om zienswijzen in te dienen, omdat ze vaak leiden tot wijzigingen in besluiten. Hij
vraagt een volgende keer ook aandacht te besteden aan de mogelijkheid voor inwoners om
opmerkingen aan de rekenkamercommissie door te geven.
De burgemeester zegt de complimenten te zullen overbrengen en de suggestie mee te
nemen.
De heer De Lange spreekt zijn waardering uit voor de gedegen organisatie van de afgelopen
Dodenherdenking en de betrokkenheid van jongeren daarbij. Het is iets om nog jaren mee
door te gaan.
Hij is op bezoek geweest op Jisperweg 130, waar de eigenaar net zijn erf opnieuw ingericht
heeft, min of meer los van Des Beemsters. Hij adviseert het projectbureau De Beemsters daar
ook eens op bezoek te gaan, wat volgens hem een meerwaarde kan opleveren voor het
project Nieuwe Erven.
9. Benoemen lid Rekenkamercommissie Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en
Zeevang (A-punt)
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De raad benoemt bij acclamatie de heer J.C. Hagens tot lid van de rekenkamercommissie.
10. Voorstel beginseluitspraak herziening bestemmingsplan voor het plaatsen van een
dam met duiker nabij het perceel Jisperweg 111a (A-punt)
Zonder discussie aangenomen.
11. Voorstel beginseluitspraak herziening bestemmingsplan voor het geheel
vernieuwen van een woning op het perceel Rijperweg 72 (A-punt)
Zonder discussie aangenomen.
12. Voorstel vaststellen bestemmingsplan Rijperweg 120a 2009 voor oprichting
bedrijfswoning en uitbreiding bedrijfsgebouw (A-punt)
Zonder discussie aangenomen.
13. Voorstel beginseluitspraak herziening bestemmingsplan voor bouw nieuwe
woning op perceel Purmerenderweg 66 te Zuidoostbeemster (A-punt)
Zonder discussie aangenomen.
14. Jaarverslag urgentiecommissie 2007-2008 (A-punt)
Zonder discussie aangenomen.
15. Startnotitie voor de realisatie van een gemeentelijke Centrum Jeugd en Gezin
(CJG) (A-punt)
Zonder discussie aangenomen.
15.a Voorstel aanvullend krediet voor presentatievoorziening in de raadzaal
Zonder discussie aangenomen.
16. Voorstel vaststellen bestemmingsplan Middenweg 142-144 2009 voor uitbreiding
cafetaria/woning
De heer Buis zegt dat wethouder Hefting de openstaande vragen helder schriftelijk
beantwoord heeft. De horecavoorziening valt binnen de bestemming en een grand café of
kroeg met alcoholische dranken wordt uitgesloten. De overstekende pilaren en het terras
blijken onder de bevoegdheid van het college te vallen. Daarmee zijn de vragen van het CDA
beantwoord.
De heer Heikens sluit zich daarbij aan. Ook zijn zorgen over de horeca zijn weggenomen.
De heer De Lange zegt dat met het schrijven ook zijn laatste twijfels zijn weggenomen. De
welstand zal zich nog buigen over de zuilen en hij hoopt dat hiermee een opwaardering van
het marktplein zal worden bereikt.
Wethouder Hefting zegt verheugd te zijn dat de beantwoording tot dit oordeel heeft geleid.
De aanvraag voor de overkapping moet nog komen en doorloopt een apart traject evenals die
voor het terras die onder de APV valt. Daarover wordt nu dus nog niet besloten, dat komt
later.
De voorzitter concludeert dat het voorstel is aangenomen.
17. Beschikbaar stellen krediet van 306.000 euro voor herinrichting van het
ijsbaanterrein te Middenbeemster
Wethouder Ruijs doet verslag van de ontwikkelingen sinds de commissievergadering, waarin
het alternatief van kunstgras naar voren kwam. Daar bleken toch beperkingen aan te zitten.
Hedenmorgen kwam de laatste informatie dat onder water zetten van kunstgras alleen
mogelijk is als dat eerst met waterdicht plastic afgedekt wordt, waarbij moet worden gezorgd
dat het water niet op het kunststof terechtkomt. Voor de technische staf was dit een uitkomst
waar volgens hen niet aan moet worden begonnen. Het voorstel zal dus blijven zoals het
eerder is gepresenteerd. Wel wil zij alsnog weer gaan praten met het ijsbaanbestuur over de
mogelijkheid om het asfalt met wit plastic af te dekken en daarvoor enige hand- en
spandiensten van de buitenmedewerkers van de gemeente in te zetten. In het laatste
gesprek met het bestuur heeft zij al aangegeven dat de hoogte van het hek voor haar geen
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breekpunt is. Zij wil het graag wel wat vriendelijker ogend maken. De technische dienst is wel
met het voorstel gekomen om in plaats van de graskeien – die op bezwaren bleken te stuiten
- gewapend ofwel gefundeerd gras aan te leggen, een harde onderlaag waar gras doorheen
groeit. De plaatsing van de doelen en de maat van het speelveld kunnen in nader overleg
met het bestuur worden uitgewerkt.

Insprekers
De heer Van Huizen vraagt aandacht voor het individuele en het algemeen belang, wat hier
prachtig kan samenvallen. Hij zit hier omdat het ijsbaanterrein de enige plek is waar hij zijn
geleidehond veilig vrij kan laten lopen, wat goed is voor beider welzijn en mobiliteit. Hij is
gebaat bij een hek dat het terrein afsluit voor brommers en andere voertuigen. Hij wijst op
het mogelijke gevaar van zwerfvuil. Hij zou bovendien gebaat zijn bij plaatsing van
speeltoestellen aan de andere dan de nu geplande kant van het terrein, wat tevens dichter bij
het gebouw van de buitenschoolse opvang ligt. Voor de bescherming van de investering en
het openbare karakter voor iedereen van het terrein lijkt het hem ook het beste het hek zo te
maken dat alleen voetgangers het kunnen betreden.
De heer Schagen vraagt of een crossfietsje van kinderen ook bezwaarlijk is.
De heer Van Huizen denkt dat het technisch moeilijk is om uitzonderingen te maken.
Wethouder Ruijs verzekert hem dat de afsluiting met een wisselhek ook bij een ander hek
hetzelfde zal blijven. Zij zegt dat het geen speeltoestellen maar fitnesstoestellen zijn.
Verplaatsing naar de andere kant stuit op diverse bezwaren. Dat hebben de bewoners ook
aangegeven. Ze komen op de dijk te staan zodat het veld vrij blijft.
De heer Van Huizen zegt dat hij zich in ieder geval gerustgesteld voelt over de afscherming
zodat alleen voetgangers het veld kunnen betreden.
De heer De Jong zegt dat er de afgelopen maanden veelvuldig overleg geweest is met de
gemeente en haar adviseurs tot vandaag aan toe, waarvoor hij zijn hartelijke dank uitspreekt.
De voorstellen van de gemeente zijn het aanbrengen van een nieuwe drainage onder het
ijsbaanterrein na de feestweek in augustus, verharding voor het verkeer dat materialen
aanvoert ten behoeve van die feestweek en het plaatsen van speeltoestellen. Hij vraagt welke
speeltoestellen men in gedachten heeft. Verder het asfalteren van een deel van het terrein
voor een speelveld. Asfalt is gekozen omdat men dan een droog veld kan maken waar de
jeugd kan sporten. Er komt een afdoende hoog hek zodat de jeugd het aangroeiende ijs met
rust laat. Hij is zelf jong geweest, dus hij kent de uitdaging, maar dat neemt niet weg dat hij
nu niet lijdzaam wil toezien dat het ijs verpest wordt. Het gewapende gras biedt volgens hem
een ideale uitloopmogelijkheid voor de schaatstrainingen in de zomermaanden. Tot zover ziet
alles er prima uit. De instraling van de zon op het asfalt is tussen eind januari en eind februari
echter zo sterk, dat die niet meer gecompenseerd kan worden door vorst in de nacht. Door
warmtestraling van onderaf wordt het ijs in die periode onbetrouwbaar. Het effect is alleen
echt bekend bij een waterdiepte van 10 cm. Over het effect bij 20 cm, zoals hier, kan
niemand een betrouwbare voorspelling doen. Dat staat ook in de richtlijnen voor de
combinatiebaan van de KNSB. Navraag bij de KNSB heeft hem geleerd dat asfalt onder een
ijsbaan licht van kleur dient te zijn en dat dit een dure oplossing is. Een reflecterende
onderlaag heeft zorgvuldige aandacht nodig. Dat is gebleken op de Jaap Edenbaan waar een
dergelijke laag weliswaar leidde tot een aanzienlijke energiebesparing bij het bevriezen, maar
de skeelerbaan te glad en dus onbruikbaar maakte. Goed natuurijs krijg je op een
combinatiebaan alleen bij strenge vorst, die in Nederland steeds minder voorkomt.
IJsbaanclub Bamestra met zijn duizend leden voorziet dus grote problemen met de aanleg
van asfalt waar je zeker vijftig jaar mee te maken blijft krijgen. Daardoor kan de vereniging
niet meer aan zijn statuten voldoen. Hoe de ijsbaan gewaardeerd werd, bleek afgelopen
winter met honderden bezoekers per dag. Bamestra is zeker niet overal op tegen, zoals de
afgelopen periode wel eens werd gesuggereerd. Er is overleg met BSO over verhuur van het
clubgebouw plus veld gedurende enkele dagen per week. Bamestra staat open voor
herinrichting van het terrein, maar heeft grote moeite met het asfalt waardoor een groene
strook verdwijnt en de ijspret minder kans krijgt. Het asfalt biedt de vereniging slechts
nadelen, geen enkel voordeel. En het staat nog te bezien of de jeugd op dat asfaltspeelveld
af komt. De vraag is of deze grote investering in asfalt het rendement gaat opleveren dat de
gemeente voor ogen staat.
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De heer Schagen is benieuwd hoe de heer De Jong aankijkt tegen het aanbod om met behulp
van de technische dienst een afneembare plastic reflecterende laag aan te brengen.
De heer De Jong voorziet problemen met luchtbelvorming onder dat plastic. Hij weet niet of
dit voorkomen kan worden met geperforeerd plastic. Als de gemeente besluit toch dat asfalt
te leggen zal in goed overleg bekeken moeten worden hoe het beste ijs verkregen kan
worden.
Mevrouw Helder informeert naar het verloop van de bewonersbijeenkomst op 27 april. Zij is
teleurgesteld dat ze pas gisteren laat in de middag de gevraagde kostenspecificatie heeft
ontvangen. Daarin staat het asfalt opgenomen voor 82.000 euro, ofwel 55 euro per vierkante
meter. Dat lijkt haar aan de hoge kant. In de specificatie mist ze de kosten voor doelen en
basketbalnetten. Zij vraagt hoe de verharding met gefundeerd gras precies gaat lopen en
hoeveel oppervlakte daarmee gemoeid is. De 1800 m2 die in de begroting genoemd staat lijkt
haar vrij veel. De vervanging van het hekwerk van drie jaar oud acht haar fractie overbodig.
De hele raad wil een voorziening voor de oudere jeugd, maar zij vraagt of die per se op de
ijsbaan moet komen. Daar geeft het asfalt problemen. Zij werpt de vraag op of het niet
verstandiger is deze investering te plegen aan de andere kant van Middenbeemster waar veel
meer nieuwe woningen gebouwd gaan worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een
multisportveld waar de heer Oosterbaan het over gehad heeft. Bijvoorbeeld bij de geplande
natuurspeeltuin in Leeghwater III. De VVD stelt voor de ijsbaan te draineren, de open verharding aan te leggen, eventueel met een aantal fitnesstoestellen. Dat levert een prachtig terrein
op dat geschikt is voor alle leeftijden. Bij de Kloek ligt al een verhard sportveld waar veel
jeugd gebruik van maakt. Er is al asfalt genoeg aan die kant van het dorp. Zij bepleit serieus
te kijken naar de mogelijkheden voor een multisportveld.
Mevrouw Van den Berg is eveneens benieuwd naar de bewonersavond. In de fractie zijn de
voors en de tegens van het plan nog eens op een rij gezet en dat heeft veel grote
vraagtekens opgeleverd. Het doel is meer gebruikers op het ijsbaanterrein te krijgen. Daar is
de PvdA ook voor. In de commissie heeft de wethouder het gehad over drie maanden per
jaar voor de ijsclub en de rest van het jaar voor de hele gemeenschap. Maar het terrein
wordt nu al voor steeds meer activiteiten gebruikt. De ijsclub heeft problemen met het asfalt.
Dan rijst de vraag of je de oudere jeugd daarheen moet brengen en of die wel gebaat is bij
de aanleg van dit grote asfaltveld. De jongerenwerker maakt ook gebruik van het terrein bij
de Kloek. De PvdA is geneigd om te zeggen dat jongeren daar hun plek moeten krijgen en
hun wensen naar voren moeten kunnen brengen. Want in het voorbereidingsverhaal mist de
PvdA de inbreng van jongeren. Er wordt wel verwezen naar gesprekken met jongeren in het
verleden, maar onduidelijk is of dit plan nog aansluit bij hun actuele wensen. De extra
uitgave van 97.000 euro die bovendien grotendeels gedekt wordt door een nog niet gevuld
fonds of de algemene reserve, vindt de PvdA niet te verantwoorden, zeker niet in de huidige
crisis. Zij daagt het college en de raadsfracties uit die uitgave te rechtvaardigen.
De heer Commandeur vindt het storend dat hij staande de vergadering weer extra informatie
krijgt over dit toch al lastige onderwerp. Hij vindt het jammer dat kunstgras toch geen
oplossing bleek te bieden. Het duizelt hem van de materiaaltermen die over elkaar heen buitelen. Hij wil nog iets meer weten over de mogelijkheden van kunststof. Hij heeft moeite met
de forse kostenoverschrijding en vraagt of in de oorspronkelijke raming ook al de aanleg van
asfalt was inbegrepen. De esthetische kant van het hek acht hij van minder belang dan het
overlastwerend effect van het bestaande hek. Voor een forse prijs krijgt Middenbeemster er
in de dorpskern een prachtige voorziening bij. De drainage, een goede afsluiting en de
verharding wil hij van harte toestaan, maar even pas op de plaats maken met het asfalt. Hij
kent het tegenargument dat de loop er pas in kan komen als het compleet wordt aangelegd.
Dat brengt hem in een spagaat. Hij zou het liefst een tijd willen proefdraaien zonder het
asfalt, maar met een beter gedraineerd terrein waar je met droge voeten kunt sporten. Maar
het zou een grote draai zijn om nu tegen het voorstel te stemmen. Hij zegt van slag te zijn
door het kunstgras en zich nu vast te klampen aan het kunststof. Hij heeft grote moeite met
de dekking via een wissel op de toekomst, maar een alternatieve financiering kan hij ook niet
vinden.
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De heer Schagen zegt dat de andere fracties vanavond wel een slagboom lijken te laten
vallen voor de Beemsterse jeugd. Volgens hem heeft die weinig ruimte en hij wil zich sterk
maken om die ruimte te zoeken. De 3 ton investering is niet alleen voor de jeugd. Zij kunnen
hier wel hun energie kwijt in sport en spel en elkaar ontmoeten. Dit voorstel geeft invulling
aan het door alle fracties ingebrachte kader om in 2010 een voorziening voor de oudere
jeugd te realiseren. Met dit project worden veel vliegen in één klap gevangen. Het terrein
wordt gedraineerd en met de inrichting wordt benutting het hele jaar door gestimuleerd.
Bovendien is er de mogelijkheid voor ijspret. Daarom moet ook rekening gehouden worden
met de risico’s van het asfalt. Een asfaltveld van 20 bij 40 m is volgens de BPP voldoende om
ook op wedstrijdformaat balspelen te beoefenen. Het afdekken met geperforeerd, desnoods
groen, kunststof doek biedt naar zijn stellige overtuiging voldoende mogelijkheden voor goed
natuurijs. Hij zegt anders zijn schoen te zullen opeten. De BPP is vóór het behoud van het
bestaande hek en vraagt of er niet toch crossfietsjes voor de jonge jeugd kunnen worden
toegelaten. Maar bovenal is de BPP ervan overtuigd dat hier een mooie plek voor de jeugd
gemaakt kan worden.
Wethouder Ruijs zegt dat het een openbaar terrein wordt, het gebruik van het gras kan dus
nooit exclusief verleend worden aan BSO. Op de bewonersavond waren vier mensen, van wie
twee toekomstige bewoners. Zij waren positief meedenkend over details. Voor de toezending
van de kostenspecificaties zegt zij afhankelijk geweest te zijn van derden, vandaar het late
tijdstip. Het gaat nog steeds om indicaties, want de aanbesteding moet nog plaatsvinden. Dat
moet uiterlijk eind mei gebeuren, anders kan niet op tijd na de feestweek begonnen worden
met de uitvoering. De doelen en speeltoestellen worden betaald uit de bijdrage van de
woningcorporatie. De verharding komt om het asfaltveld heen, zodat de wagens van de
feestweek daar kunnen rijden. De rest van het terrein blijft gewoon grasveld, zodat het groot
genoeg blijft voor voetbalwedstrijden. Zij zal de mening van de raad moeten respecteren dat
er niets veranderd hoeft te worden aan het hek. Zij vindt dat jammer, want ze vindt het er
niet vriendelijk en uitnodigend uitzien. Er is een opdracht verstrekt aan een bureau om in
overleg met de toekomstige bewoners vorm te gaan geven aan de natuurspeeltuin in
Leeghwater III. Bij de verkoop krijgen de kopers van een huis daar informatie over de aanleg
van de speeltuin. Dat plan wordt over het algemeen positief ontvangen, zo hoort zij van de
makelaars. De oudere jeugd vanaf 12 jaar is meer mobiel en gaat het hele dorp door, die
hoeven alle voorzieningen niet zo nodig dicht bij huis te hebben. In haar gesprekken met die
jeugd is de behoefte aan een verhard veld meermalen naar voren gekomen. Zij zullen de weg
naar dit terrein heus wel weten te vinden, is haar stellige overtuiging. Het terrein bij de Kloek
mag alleen onder toezicht gebruikt worden, dat stelt de SV Beemster als voorwaarde. Het
wordt nu inderdaad wekelijks gebruikt door een ploeg van dertig jongeren onder toezicht van
de jongerenwerker. Zij wil op dit ijsbaanterrein juist iets meer bieden aan de oudere jeugd en
van die jeugd heeft zij de afgelopen juist vaak deze wens voor een verhard terrein gehoord.
Gezien de commotie bij de ijsclub heeft het college de afgelopen tijd gezocht naar een oplossing, vandaar dat er vanavond weer extra informatie verstrekt is. Bij kunststof komt de prijs
twee keer zo hoog uit als in het huidige voorstel. Daar is dus van afgestapt. Als er de vraag is
naar een verhard veld, krijg je er volgens haar de loop niet in als die verharding er niet ligt.
Zij ziet dan ook geen heil in de suggestie van het CDA om de verharding nu niet aan te leggen. Zij is blij met de opstelling van de BPP, want zij is ervan overtuigd dat hier een prachtige
sportvoorziening voor de jeugd en voor iedereen kan worden gerealiseerd.
Wethouder Klaver merkt over de financiering op dat dit voorstel past in de doelstelling van
het fonds dorpsuitleg: de realisatie van bovenwijkse voorzieningen. Helaas is het fonds nog
niet toereikend, maar dat gaat de komende tijd gebeuren. Voor elke meter verkochte
bouwgrond wordt 10 euro in het fonds gestort. Bij wijze van voorschot komt de dekking
voorlopig als lening uit de algemene reserve.
Op verzoek van de PvdA-fractie wordt de vergadering vijf minuten geschorst.
De vergadering wordt heropend.
Mevrouw Helder zegt dat de wethouder haar niet heeft kunnen overtuigen Zij stelt voor het
besluit te splitsen en vanavond alleen een besluit te nemen over de drainage, de open
verharding en de trimtoestellen en dan verder rustig te kijken naar het asfalt. Want nu komen
er van alle kanten geluiden over alternatieven en is elke beslissing volgens haar overhaast.
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Mevrouw Van den Berg benadrukt dat haar fractie voorstander is van doe- en sportplekken
voor de oudere jeugd. Er is nog steeds onduidelijkheid over de technische mogelijkheden
voor het goed afdekken van een asfaltlaag. Daarom is zij ook voor het splitsen van deze
opdracht. Bij de aanbesteding in mei van het eerste deel is iedereen gebaat. Maar splitsing
geeft de gelegenheid om alle informatie goed te verwerken en met een goed doortimmerd
voorstel te komen. Zij vraagt ook nog aandacht voor een vergeten aspect, namelijk een
goede omheining van het asfaltveld om te voorkomen dat de ballen ver weg vliegen. Als daar
niet in voorzien wordt, zal de jeugd het volgens haar al vlug laten afweten en komt de loop er
niet in.
De heer Commandeur wenst het CDA niet in de tieneronvriendelijke hoek te laten plaatsen
door de BPP. Hij wijst op de sporen die de CDA-wethouder voor de jeugd heeft uitgezet, zoals
ook dit plan. Het gaat de hele raad om een goede voorziening voor de jeugd boven de
12 jaar. Dat is niet de makkelijkste groep, er vallen in deze zaal regelmatig bittere woorden
over de hangjeugd. Maar het gaat wel om een heleboel geld. En van alle kanten komt nieuwe
informatie. In de schorsing kwam iemand uit de bouwwereld bijvoorbeeld weer met het idee
om schelpen te storten en dat op te vullen met vloeibeton. Dat maakt hem tamelijk onzeker.
Hij helt over naar het voorstel voor splitsing, mits dat niet leidt tot kostenverhoging. Anders is
hij geneigd nu de knoop door te hakken. Hij stelt voor nog eens goed naar de mogelijkheden
bij De Kloek te kijken, wellicht valt er daar met toezicht iets te regelen.
De heer Schagen zegt met vreugde te constateren dat de rest van de raad ook hart voor de
jeugd heeft. Voor de BPP is het verharde speelveld essentieel in het plan. Hij bepleit in het
voorstel niet meer te reppen over materiaalkeuze, maar uitsluitend over de gewenste
functionaliteiten. Het college heeft het opgedragen kader van de raad op een creatieve wijze
gecombineerd met een eerder gesignaleerd knelpunt bij de ijsbaan. Vandaar dat dit ook zo
kostenvriendelijk kan. Dit is een mogelijkheid om aan een groen hart in het dorp extra functies mee te geven die verder gaan dan de fantasie van vanavond. Hij zegt niet van plan te
zijn het college een nieuwe opdracht mee te geven. Op verzoek van de raad is dit juist naar
voren gehaald bij de kaderstelling voor 2009. Hiermee wordt dit terrein voor lange tijd
veiliggesteld en behoed voor bijvoorbeeld huizenbouw. Het staat er zeker voor 25 jaar. En
tegen die tijd zullen er nog meer functies aan zijn toegevoegd. Dit is volgens hem het begin
van de stappen die nog gemaakt zullen worden. Hij is ervan overtuigd dat de problemen met
het ijs opgelost kunnen worden in goed overleg. Hij wil voorkomen dat dit voorstel op de
lange baan geschoven wordt en is dus geen voorstander van splitsing. Zijn voorstel om
vanavond een besluit te nemen op functionaliteiten en niet op de materiaalkeuze die nog
gemaakt en onderzocht moet worden, is op te vatten als een impliciete splitsing.
Op verzoek van wethouder Ruijs volgt een korte schorsing. De heer Dings kondigt aan een
amendement te overwegen.
De vergadering wordt heropend.
Wethouder Ruijs zegt dat deze beslissingen niet overhaast zijn, maar juist zeer doordacht en
aan alle kanten onderzocht. Bij splitsing van het voorstel zou het neerkomen op alleen de
drainage, want een verharding wordt dan moeilijk aan te leggen. Het zou absoluut
kostenverhogend werken. De grond die uitgegraven wordt voor het asfaltveld en de verharding zou in het plan gebruikt worden om het terrein te verhogen. Die grond zou dan nu
van buiten moeten worden aangevoerd en dat kost uiteraard extra geld. Als vervolgens na
verloop van tijd weer grote wagens over het terrein zouden rijden voor de andere
onderdelen, zou de drainage weer stuk gereden worden. Zij ontraadt splitsing dus absoluut.
De voorzitter stelt voor een derde termijn in te lassen. De keuze lijkt nu te liggen tussen of
steun voor het hele plan of helemaal niet.
Er volgt een schorsing van tien minuten voor fractieberaad.
De vergadering wordt heropend.
Mevrouw Helder stelt voor het onderwerp door te schuiven naar de commissievergadering
van juni, met hetzelfde voorstel maar dan voorzien van de voor- en nadelen van alles wat
vanavond gepasseerd is en met name de alternatieven voor het asfalt.
Mevrouw Van den Berg sluit zich daarbij aan.
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De heer Commandeur was het wel wat waard geweest vanavond een besluit te nemen. Als
door uitstel nog wat alternatieven uitgezocht kunnen worden, is dat mooi meegenomen. Maar
hij vreest een herhaling van zetten. Hij zal zich evenwel niet verzetten tegen uitstel.
De heer Schagen signaleert dat er zichtbaar geen meerderheid is voor het voorstel. Voor de
zorgvuldigheid acht hij een goed besluit nodig. Er zijn vanavond beelden naar voren gekomen
die in de commissie nog niet bekend waren, en nu misschien nog wat verder moeten
uitrijpen. Er moet wel een termijn van realisatie in beeld komen. Het gaat om sport voor
iedereen, toegankelijk voor iedereen. Het verharde stuk wordt inzetbaar voor veel
doeleinden. Hij geeft het voordeel van de twijfel, maar vraagt nu om snel onderzoek zodat er
zo spoedig een besluit genomen kan worden.
Wethouder Ruijs herhaalt dat eind mei de uiterlijke aanbestedingstermijn is. Als er nu geen
besluit valt dan kan men pas na de feestweek in 2010 aan de slag. Eind februari gaat het
water van het veld, dan moet het eerst drogen anders kan men niet met materiaal op het
terrein. De feestweek begint in juli en het is onmogelijk voor die tijd alles uit te voeren en al
voldoende gras te hebben voor de activiteiten. Dus kun je de facto pas na de feestweek 2010
beginnen.
De heer Dings vraagt of de aanbesteding gebonden is aan strikte termijnen.
Mevrouw Helder stelt dat elke aannemer zit te springen om werk.
Mevrouw Ruijs zegt dat het niet gaat om juridische termijnen, maar om technische
haalbaarheid van het tijdpad.
De voorzitter zegt dat het hier gaat om kwesties van planning.
De heer Commandeur zegt het wel navrant te vinden als de raad door aansturen op uitstel
zijn eigen kaderstelling met voorrang voor dit plan doorkruist.
De voorzitter vraagt of de raad deze zaak in een commissie wil bespreken voorafgaande aan
een raad. De kans is namelijk groot dat er een extra raadsvergadering moet worden ingelast
in verband met de verkoop van Nuon-aandelen. Hij wil zoeken naar een oplossing om vóór
eind mei deze kwestie af te handelen met inachtneming van de wensen van de raad.
Hij schorst de vergadering voor collegeoverleg.
Hij heropent de vergadering.
De voorzitter zegt dat de informatie over Nuon ook schriftelijk kan worden afgedaan, daar is
dus geen extra vergadering voor nodig. Dat betekent dat deze kwestie pas op 2 juli weer in
de raad aan de orde kan komen. Dat is de vergadering over de kadernota die ‘s middags
begint.
Wethouder Ruijs zegt dat de heer Schagen het juist verwoord heeft. Het gaat om het
beschikbaar stellen van een krediet om het ijsbaanterrein anders in te richten, inclusief een
verhard veld ter grootte van een klein voetbalveld. Over de materiaalkeuze had het voorstel
misschien niet moeten reppen. Er is door deskundigen van de gemeente, Nuso en Grontmij
onderzoek gedaan naar het meest geschikte materiaal. Het voorstel is nu om het terrein te
verharden en daaromheen gefundeerd gras aan te leggen. Het hek blijft zoals het is. Dat is
het voorstel dat het college wil voorleggen. Als dat geen instemming krijgt van de raad, is het
jammer.
De heer Droog zegt andere dan balsporten te missen: crossfietsen, skeeleren, skaten.
Wethouder Ruijs zegt dat daar wel degelijk mogelijkheden voor zijn.
De voorzitter wil overgaan tot besluitvorming.
De heer Zeekant denkt dat het de moeite waard is om de invulling van dit besluit over
306.000 euro nog een keer te agenderen. Hij stelt voor dat de raad zelf een extra
vergadering uitschrijft.
De heer De Lange ondersteunt het voorstel voor een extra raad voor dit zwaarwegende
onderwerp. Hij stelt voor er een gecombineerde commissie- en raadsvergadering van te
maken, zodat het tijdpad voor de uitvoering nog gehaald kan worden. Er staat al een
werkvergadering gepland voor 20 mei, misschien dat het daaraan gekoppeld kan worden.
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De heer Dings sluit zich daarbij aan. Hij wil zich dan ook kunnen uitspreken over Nuon, liefst
in formele setting.
De heer Commandeur vraagt wat er in de tussenliggende periode dan nog precies uitgezocht
moet worden en waar over gesproken gaat worden.
De heer De Lange zegt dat hij als voorzitter van de commissie samenleving samen met de
griffier en in overleg met de andere belanghebbenden zal zorgen voor een goede procedure
om dit tot een goed eind te brengen.
De heer Zeekant steunt dit van harte.
De heer Commandeur zegt met deze aanvulling te kunnen meegaan.
Wethouder Ruijs zegt dat een extra vergadering alleen zin heeft als dat vóór 21 mei gebeurt.
Zij zegt dat alle technische aspecten zijn onderzocht. Vanavond is nog een nieuwe genoemd,
die kan zij nog laten uitzoeken. Een afdekking is mogelijk, dat is al vastgesteld. Het maken
van verplaatsbare omheiningen wordt een kostenverhogende kwestie, dat is nu al zonneklaar.
Die zal elk jaar verwijderd en herplaatst moeten worden.
De voorzitter concludeert dat de wethouder nog enkele aspecten gaat uitzoeken en dat er
voor 21 mei een extra vergadering zal plaatsvinden. Een datum volgt zo spoedig mogelijk.
Het zal nog lastig worden omdat er ook een commissievergadering en een collegebesluit
moeten komen. Voor dit moment wordt het onderwerp verdaagd.
18. Vragenronde
Mevrouw Van den Berg heeft gelezen dat de bibliotheek Waterland met een financieel
debacle te kampen heeft. Zij vraagt wanneer dat in de commissie aan de orde komt.
Wethouder Ruijs zegt dat in haar brief staat dat de plaatsvervangende directeur van de
bibliotheek Waterland onderzoek doet naar de financiële problemen aldaar. Uiterlijk 15 juni
komt hij met zijn bevindingen. Die worden vervolgens in het wethoudersoverleg besproken.
Pas daarna kan zij iets melden aan de raad. Dat zal schriftelijk gebeuren.
De heer Dings heeft een brief van minister Plasterk van 23 april aan de heer Stelder. Hij
vraagt of het college wel voldoende actie onderneemt om de minister te informeren over het
standpunt van de gemeente als tegengewicht tegen gekleurde standpunten die burgers
uitdragen naar de minister.
Wethouder Hefting zegt dat die zorg niet in één keer is weg te nemen. Het gemeentebestuur
onderneemt veel actie in die richting. Via de coördinator Werelderfgoed en RACM is contact
gelegd met minister Plasterk. Die wil eerst intern overleg op het ministerie en komt daarna
terug bij de gemeente. De gemeente heeft aangegeven zich zorgen te maken over de
bemoeienis van alle kanten, terwijl de formele bevoegdheid bij de gemeente ligt. De
gemeente hoopt dat op vrij korte termijn bij elkaar te kunnen brengen. Desgevraagd
bevestigt hij dat de RACM verzuimd heeft te reageren op een verzoek om conform artikel 10
van de Wro een zienswijze in te dienen en zich nu rechtstreeks tot de provincie wendt.
De heer De Lange zegt dat in de vorige raadsperiode bij de notitie Behoud buitengebied een
visiestuk over de Nekkerzoom is toegezegd voor mei van dit jaar. Recente informatie wijst uit
dat het opnieuw is uitgesteld tot het najaar. Hier zijn afspraken niet nagekomen, bewoners
en ondernemers hebben recht op zekerheid. Hij wil op korte termijn de reden van dit uitstel
vernemen.
Wethouder Hefting zegt dat men er wel mee bezig geweest is, de laatste tijd zelfs intensief.
Er zijn de cultuurhistorische verkenningen geweest van ROGG. De raad is akkoord gegaan
met het volgen van een openplanproces bij deze visie. Er is een lange eerste sessie geweest
met bewoners, bedrijven en politiek. Daarna bleken de meningen echter zover uit elkaar te
liggen, dat een goed openplanproces niet mogelijk was. Bij een vervolgbijeenkomst hebben
de bewoners aangegeven dat ze niet verder wilden meedoen in dit proces. Op dit moment
wordt gewerkt aan een procesvoorstel dat binnenkort in het college komt. De concreetheid
rond de Nekkerzoomplannen zal aan de raad worden voorgelegd in samenhang met het
bestemmingsplan voor het buitengebied. En dat was precies de bedoeling bij de aanwijzing
van dat gebied. Het bestemmingsplan komt zoals eerder gezegd vóór het zomerreces. Daarna
komt de discussie.
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De voorzitter stelt dat dit de laatste vergadering is die op de traditionele manier genotuleerd
wordt. Bij de volgende vergaderingen wordt overgestapt op videoregistratie. Hij neemt met
een kort dankwoord namens de raad afscheid van de notulist.
19. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur met dank voor ieders inzet en inbreng.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Beemster
op 11 juni 2009.
de voorzitter,

de griffier,

H.N.G. Brinkman.

C.J. Jonges.
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