Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 24
maart 2011, aanvang 19.30 uur in de raadzaal te Middenbeemster
Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman
De heer C.J. Jonges
De heer M. Bakker
De heer N.C.M. de Lange
De heer L.J.M. Schagen
Mevrouw R.H. Uitentuis
De heer N.J.J.J. Buis
De heer A.N. Commandeur
De heer G.J.M. Groot
De heer J.W.T. Smit
Mevrouw C. van den Berg
De heer P.C. de Waal
Mevrouw E.J. Helder-Pauw
De heer W. Zeekant

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

Afwezig:
Mevrouw A.M.J. Segers

D66

Op uitnodiging aanwezig:
De heer J.R.P.L. Dings
De heer G.H. Hefting
De heer J.C. Klaver
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks

PvdA, wethouder
BPP, wethouder
VVD, wethouder
gemeentesecretaris

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de kijkers naar de live
uitzending via de website welkom. Er is bericht van verhindering gedaan door mevr. Segers.
Bij loting wordt bepaald, dat in geval van hoofdelijke stemming de heer Groot het eerst zijn
stem moet uitbrengen.
Het is vanavond de laatste raadsvergadering in oude stijl. Met ingang van 26 april 2011
gaat de nieuwe vergaderingwerkwijze van de raadscommissie en de raad van start.
2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zaken.
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 17 februari 2011.
De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast.
5. Ingekomen stukken.
De raad besluit de ingekomen stukken 1 t/m 6 voor kennisgeving aan te nemen.
Ingekomen stuk nr. 7 (brief PWN over precariorecht waterleidingen): de raad besluit PWN te
berichten niet voornemens te zijn precarioheffing in te voeren voor waterleidingen).
Ingekomen stuk nr. 8 (brief SWAG over het aangaan van een gemeentelijk
samenwerkingsverband): de raad besluit de reactie van de VNG af te wachten alvorens te
reageren.
Ingekomen stuk nr. 9 (brief dorpsraad Zuidoostbeemster i.o. over plannen voor bouw nieuwe
brandweerkazerne in Zuidoostbeemster): de raad besluit de dorpsraad i.o. te berichten dat
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het college in deze beslissingsbevoegd is en neemt kennis van de reactie van het college op
de brief).
6. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
7. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
De heer Zeekant brengt verslag uit van de vergadering van de Regioraad van de Stadsregio
Amsterdam op 15 maart 2011.
8. Voorstel tot het nemen van een beginselbesluit en te verklaren dat voor de door TAQA
Onshore B.V. aangevraagde omgevingsvergunning geen verklaring van geen bedenkingen
vereist is.
De wethouders Hefting en Dings beantwoorden achtereenvolgens vragen van de leden
Commandeur, Van den Berg, Schagen en Groot.
Op een vraag van de heer Commandeur zegt wethouder Hefting toe de leden te zullen
informeren over de nadere voorwaarden die te zijner tijd aan de vergunning worden
verbonden.
Wethouder Dings zal de vraag van de heer Schagen over de mogelijke benutting van
aardwarmte (voor verwarming van water) voorleggen aan TAQA.
De raad besluit conform het voorstel.

9. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over het nemen van een projectbesluit voor
het perceel Westdijk 35 (vernieuwen en veranderen schuur).
Conform het voorstel wordt besloten.
10. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over nieuwe locatie agrarisch bedrijf familie
Groot.
De leden Zeekant, De Lange, Smit, Buis en De Waal voeren namens hun fracties het woord
tijdens de behandeling van dit agendapunt.
Wethouder Hefting gaat in op de vragen en op- en aanmerkingen over de ruimtelijke
ordening- en milieuaspecten en wethouder Klaver reageert op vragen over
verkeersveiligheidsaspecten.
Na uitvoerige discussie wordt op voorstel van het college besloten vanavond nog geen
beslissing te nemen.
Deze zaak komt terug in de raadscommissie nadat op basis van concrete bouwtekeningen
geluidsonderzoek is gedaan. Dit is nodig om de geluidscontouren exact te bepalen.
Wethouder Hefting gaat hierover in gesprek met de familie Groot.
11. Voorstel tot het nemen van een beginselbesluit om een agrarisch bebouwingsvak mogelijk
te maken op gronden aan de Hobrederweg ten behoeve van verplaatsing van een agrarisch
bedrijf ((Jisperweg 68).
De heer Smit zegt dat zijn fractie eerst een ontwikkelingsvisie voor Westbeemster wil
behandelen alvorens hierover een standpunt in te nemen.
De heer De Waal wenst deze zaak in samenhang te zien met verplaatsing van andere
bedrijven in Westbeemster. Dat is nu nog niet duidelijk.
De leden Uitentuis, Buis en Zeekant laten weten dat hun fracties akkoord gaan met het
voorstel van het college.
Conform het voorstel wordt besloten.
De leden van de fracties van D66 en de PvdA worden geacht te hebben tegengestemd.
12. Voorstel tot het vaststellen van de 2e wijziging van de begroting 2011 (betreft uitvoering
amendement over opbrengsten aandelen NUON bij vaststelling begroting 2011).
Conform het voorstel wordt besloten.
13. Voorstel over reserve viering 400 jaar Beemster.
De heer De Lange zegt dat zijn fractie de reservering van 4 ton destijds al erg hoog vond.
Zijn fractie is tegen verhoging met €25.000 (bijdrage NAM).
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De leden Commandeur, Van den Berg, Helder-Pauw en Groot laten weten, dat hun fracties
akkoord gaan met het voorstel van het college,
Conform het voorstel wordt besloten om de maximale reservering voor de viering van 400
jaar Beemster te stellen op €425.000.
De leden van de fractie van de BPP worden geacht te hebben tegengestemd.
14. Startnotitie duurzaamheid.
Deze notitie staat als opiniërend agendapunt op de agenda.
De leden Van den Berg, Helder-Pauw, Schagen, Groot en Commandeur geven namens hun
fracties hun reactie op de startnotitie.
Wethouder Dings gaat in op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen.
Na de conferentie over duurzaamheid verschijnt een definitieve nota, waarin een aantal van
de vanavond gedane suggesties (o.a. over inzet NUON-gelden voor duurzaamheid en het
betrekken van het plangebied Zuidoostbeemster 1 bij duurzaamheid) verwerkt zullen worden.
15. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 26 april 2011.
de voorzitter,

de griffier,

H.N.G. Brinkman.

C.J. Jonges.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele informatie kan men
zich wenden tot het gemeentehuis.
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