Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster,
gehouden op dinsdag 29 september 2020 aanvang 22.05 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis te Middenbeemster.
Aanwezig:
Mevrouw H.C. Heerschop
De heer M. Timmerman
Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg
Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange
De heer N.C.M. de Lange
Mevrouw R.M. Langerijs-Groot
De heer L.J.M. Schagen
De heer A.N. Commandeur
De heer G.J.M. Groot
De heer H.J. Vinke
De heer P.C. de Waal
Mevrouw M.L. van Boven
Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden
Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst

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

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

wethouder CDA
wethouder PvdA/GroenLinks
wethouder VVD
wethouder VVD

Afwezig met kennisgeving:
De heer M. Bakker

BPP

1.

Opening.
De voorzitter heeft vergadering om 22.05 uur geopend en de afwezigheid met
kennisgeving van de heer Bakker gemeld.
Bij loting is bepaald dat mevrouw Langerijs in geval van hoofdelijke stemming het
eerst haar stem moet uitbrengen.

2.

Vaststellen van de agenda.
Aan de agenda zijn als A-punten toegevoegd:
4a.
Voorstel voor een gewijzigde aanpak bij de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied 2012.
4b.
Voorstel om in te stemmen met het plan van aanpak voor het opstellen van de
Dorpsontwikkelingsvisie Noord- en Westbeemster.
4c.
Voorstel tot het vaststellen van de eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2020.
Bij agendapunt 7 zijn 5 moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd.
De voorzitter heeft vastgesteld dat die allemaal als ingediend moeten worden
beschouwd. Aan de agenda worden hiervoor de navolgende punten toegevoegd:
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7a.
7b.
7c.
7d.
7e.

Motie compensatieregeling aanleg glasvezel huishoudens en bedrijven in het
buitengebied.
Motie behoud stembureau’s in Noord- en Westbeemster.
Motie uitvoering woonvisie, 30% sociale huur en koop.
Motie zelfbewoning en antispeculatie van koopwoningen gemeentelijke
grondexploitatieprojecten.
Motie sporthal S.V. Beemster.

De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld.
3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 9 september 2020.
De raad heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst heeft mevrouw Jonk gevraagd naar het proces
om tot bespreking van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) te komen.
Dit met het doel om te spreken over de onderwerpen van de dorpsontwikkelingsvisie
van Middenbeemster die binnen het GVVP een vervolg zouden moeten krijgen.
Wethouder Butter heeft geantwoord dat het college een bespreeknotitie aan de raad
kan aanbieden. Er is onderzoek gedaan naar een parkeervoorziening voor het
bezoekerscentrum. Dit rapport wordt aan de raad toegezonden.
Afgesproken is om het proces voor de behandeling van het GVVP in het
raadspresidium te bespreken.

4.

Behandeling A-punten.

4a.

Voorstel voor een gewijzigde aanpak bij de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied 2012.
De raad heeft besloten om vooruitlopend op een omgevingsplan, dat door de nieuwe
gemeente zal worden gemaakt, af te zien van een bestemmingsplan met verbrede
reikwijdte en te opteren voor een bestemmingsplan.

4b.

Voorstel om in te stemmen met het plan van aanpak voor het opstellen van de
Dorpsontwikkelingsvisie Noord- en Westbeemster.
De raad heeft ingestemd met het Plan van Aanpak, de daarin opgenomen begroting
en de bijbehorende planning.

4c.

Voorstel tot het vaststellen van de eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2020.
De raad heeft de eerste tussenrapportage / begrotingswijziging 2020 vastgesteld en
daarmee besloten:
- De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2020
vast te stellen, conform het totaaloverzicht per programma;
- De mutaties op reserves conform het overzicht opgenomen in het hoofdstuk
resultaatbestemming vast te stellen;
- De toevoeging aan de algemene reserve van het verwachte resultaat na
bestemming vast te stellen op een bedrag van € 3.407.853.
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5.

Afscheid van een plaatsvervangend lid van de raadscommissie.
Bij dit agendapunt heeft de heer Smit op uitnodiging van de voorzitter aan de
vergadertafel zitting genomen.
De voorzitter, de heer De Lange en de heer Groot hebben de heer Smit bedankt voor
zijn inzet. De heer Smit heeft een ieder bedankt voor de samenwerking.

6.

Behandeling initiatiefvoorstel fractie BPP aangenomen amendement fractie D66
op de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster (vastgesteld maximaal
aantal te bouwen woningen in Middenbeemster en herstel openbaar groen
binnen elke kwadrant).
De sprekers bij de agendapunt waren de heer De Lange, mevrouw Van Boven, de
heer Vinke, de heer Commandeur en de heer Groot.
De heer De Lange heeft geduid wat de aanleiding van zijn fractie is geweest voor dit
voorstel. Mevrouw Van Boven en de heren Vinke en Commandeur hebben afstand
genomen van de overweging in het voorstel waarbij de schuld voor hetgeen is
misgegaan ook wordt gelegd bij andere fracties. Met deze aantekening steunen zij het
voorstel, in het belang van het onderwerp. De heer Groot heeft aangegeven dat het
amendement duidelijk was en van belang is voor het dorp.
Besluitvorming
De navolgende stemverklaringen zijn afgelegd:
- Mevrouw Van Boven: Stemt graag voor. Neemt afstand van de verwijzing dat de
VVD de BPP had moeten tegenspreken. In diverse vastgestelde stukken worden
de beroemde 590 woningen al jarenlang genoemd; de woonvisie van 2017, de
aankoop van de gronden in 2018, bestemmingsplan De Keyser fase 2 in 2019 en
de recent in mei vastgestelde grondexploitatie.
- Mevrouw De Wit: Stemt voor: De BPP geeft zelfs in haar mea culpa de schuld aan
een ander. Regelmatig roept de BPP dat zij zonder last of ruggenspraak haar
stemgedrag vorm geeft. Dat zij dus op basis van eigen inzicht en overtuiging een
oordeel velt. Wanneer deze achteraf onjuist blijkt te zijn wenst de BPP hiervoor
echter geen verantwoordelijkheid te nemen. VVD neemt wel haar
verantwoordelijkheid en helpt de BPP om de fout te herstellen. Want wij willen dat
er wel gebouwd kan worden voor senioren en starters. Ik neem met klem afstand
van de suggestie dat het college en de overige partijen schuld hebben aan de
foutieve berekeningen van de BPP en ga in het belang van Middenbeemster
akkoord met het voorstel.
- Mevrouw De Vries: Kan niet anders dan instemmen met dit voorstel. Stemt
daarom graag voor dit reparatievoorstel van de BPP zodat in de kern van
Middenbeemster wel kan worden gebouwd voor starters en senioren. Neemt met
klem afstand van de poging van de BPP om in één zin hun inschattingsfout c.q.
rekenfout bij andere fracties en het college neer te leggen. Naar onze mening is
ieder zelf verantwoordelijk voor zijn of haar misrekening.
- De heer Commandeur: Stem voor. Ziet dit als een bedrijfsongeval van een
overigens meestal goed rekenende BPP. De BPP draagt zelf de
verantwoordelijkheid voor deze fout.
- De heer Groot: Stemt tegen. Bestrijdt dat met het amendement het bouwen in
Middenbeemster op slot wordt gezet. Het is een verschuiving van aantallen over
meerdere gebieden. Verwerpt de suggestie die dit uitspreekt.
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De raad heeft besloten het besluit van 9 september 2020 te weten:
- Voor de komende 20 jaar het reeds vastgestelde contingent van 590 woningen - in
eerste instantie genoemd voor uitbreiding ‘De Keyser’ - als absoluut maximum
voor de gehele dorpskern Middenbeemster te laten gelden en,
- De inspanningsverplichting op zich te nemen om te komen tot een betere
verhouding van het aantal woningen ten opzichte van het recreatieve groen door
herstel van de zogenoemde ‘openbaar groen-balans’ binnen elk kwadrant.
te herroepen (ongedaan te maken) en deze toevoeging uit de Dorpsontwikkelingsvisie
van Middenbeemster te verwijderen.
De fractie D66 wordt geacht tegen dit voorstel te hebben gestemd.
7.

Moties vreemd aan de orde van de dag.

7a.

Compensatieregeling aanleg glasvezel huishoudens en bedrijven in het
buitengebied.
De heer De Lange heeft de motie voorgelezen. Wethouder Houtenbos heeft de raad
ontraden om de motie over te nemen gelet op de financiële consequenties hiervan.
De motie luidt:
“De raad van gemeente Beemster in vergadering bijeen op 29 september 2020.
Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.
Overwegende dat:
- Binnenkort huishoudens en bedrijven in Beemster in het buitengebied worden
aangesloten op het glasvezelnet van Delta door Glasvezel buitenaf.
- De kosten van aansluiting niet overal gelijk zijn. Huishoudens en bedrijven die nog
niet (kunnen) beschikken over een aansluiting op het kabelnet moeten t.o.v. de
grotere kernen Zuidoost-, Midden- en Westbeemster en tussenliggende tracés
door het landelijke gebied, extra kosten maken. Zij hebben de keuze € 2.200,- in
een keer te betalen of maandelijks € 15,71 met onbeperkte looptijd boven op het
abonnement.
- Het huishoudens en bedrijven betreft, in het buitengebied, die deze extra kosten
moeten dragen. E.e.a. is afhankelijk of de huishoudens en bedrijven kiezen voor
een aansluiting op hun perceel.
- Het gewenst zou zijn de extra aansluitkosten voor deze gezinnen en bedrijven die
niet reeds over een kabelverbinding van Ziggo beschikken door middel van een
bedrag vanuit algemene middelen te compenseren. De hoogte van het bedrag is
€ 2.200,- per aansluiting.
- Deze compensatieregeling los staat van diegene die zich niet eerder hebben
opgegeven en rond de € 950,- extra moeten betalen om aangesloten te worden.
Dat deel wordt niet gecompenseerd.
- Het belang dat alle huishoudens en bedrijven over een goede internetverbinding
beschikken zoals o.a. met de pandemie afgelopen tijd is aangetoond. Het zeer
gewenst is dat de genoemde ongelijkheid in aansluitkosten wordt gecompenseerd.
- Het benodigde bedrag voor deze compensatieregeling, uit de algemene middelen
van de gemeente betaald dient te worden.
Verzoekt het college:
Een compensatieregeling uit te werken en uit te voeren die afgestemd is met de
uitvoering van de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Beemster.
Hiervoor een raadsvoorstel aan de gemeenteraad te doen.
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En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie BPP
Toelichting:
In de omliggende gemeenten van Beemster is er ook geen geval bekend waarbij
huishoudens of bedrijven in het buitengebied een extra bedrag moeten betalen om
aangesloten te worden op glasvezel. Met deze compensatieregeling het uitgangspunt
van het Burgerinitiatief Breedband Beemster, 100% aansluitingen, wordt
waargemaakt.”
De heer Groot, de heer Vinke, de heer Commandeur en mevrouw Van Boven hebben
aangegeven dat hun fracties de motie niet steunen.
De heer De Lange heeft gevraagd om hoofdelijke stemming over de motie.
De uitslag van deze stemming is: mevrouw Langerijs voor, de heer Schagen voor, de
heer Vinke tegen, mevrouw De Vries tegen, de heer De Waal tegen, mevrouw De Wit
tegen, mevrouw Van Boven tegen, mevrouw Bregman voor, de heer Commandeur
tegen, de heer Groot tegen, mevrouw Jonk voor en de heer De Lange voor.
Dit zijn 5 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
De raad heeft de motie verworpen.
7b.

Behoud stembureau’s in Noord- en Westbeemster.
De heer De Lange heeft de motie voorgelezen. De motie is mede ingediend door
fractie PvdA/GroenLinks, de heer Vinke. Burgemeester Heerschop heeft aangegeven
dat in elke woonkern van Beemster een stembureau wordt ingerich. In uitzonderingssituaties blijft het mogelijk om hiervan af te wijken. Dat kan bijvoorbeeld zijn als
locaties in een kern niet geschikt zijn in verband met het coronavirus. Voor de nieuwe
gemeente Purmerend is dit zo ook het uitgangspunt.
De motie luidt:
“De raad van gemeente Beemster in vergadering bijeen op 29 september 2020.
Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.
Overwegende dat:
- De Harmonisatiekalender fusie gemeenten Beemster en Purmerend géén melding
maakt van het onderwerp stembureaus.
- Het beleid van Beemster is dat in alle kernen stembureaus zijn.
- Na vraagstelling op 15 juni 2020 door de fractie Beemster Polder Partij daar geen
duidelijkheid over is gegeven; uit schriftelijke beantwoording blijkt dat het
onderwerp ‘Beleid verkiezingen’ nader wordt uitgewerkt door de burgemeesters
van de beide gemeenten met de griffies.
- Het hoge opkomstpercentage in Beemster een groot goed is.
- Het een democratisch recht en van groot belang is deze voorziening op het
huidige peil te handhaven.
Verzoekt het college van burgemeesters en wethouders om tijdens de nadere
uitwerking ‘Beleid verkiezingen’ te bewerkstelligen dat de kernen Noord- en
Westbeemster voorzien zullen blijven van een stembureau verkiezingen in de nieuw te
vormen gemeente.
En gaat over tot de orde van de dag.
Fracties BPP en PvdA/GroenLinks.”
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De heer Groot en mevrouw Van Boven zien geen redenen waarom deze
stembureau’s zouden worden opgeheven maar hun fracties steunen de motie. Fractie
CDA, de heer Commandeur, steunt de motie ook.
De raad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen.
7c.

Uitvoering woonvisie, 30% sociale huur en koop.
De heer Schagen heeft het dictum van de motie voorgelezen en gesteld dat het
voorstel van het college om dit onderwerp te agenderen in de commissie van
1 december te laat is en niet is in de geest van motie.
De motie luidt:
“De raad van gemeente Beemster in vergadering bijeen op 29 september 2020.
Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.
Overwegende dat:
- De gemeente vanuit de Woningwet gehouden is zorg te dragen van goede en
betaalbare woningen voor haar inwoners.
- Grondbeleid een middel is om hier vorm aan te geven en voorwaarden te stellen.
- Feitelijk daarmee de gemeenschap bijdraagt aan het realiseren van de
woondoelstellingen en dit in haar Woonvisie heeft uitgedrukt met
randvoorwaarden.
- Blijkt dat de uitvoering van de Woonvisie in de huidige grondexploitaties niet
resulteert in het behalen van de doelstellingen en nu veel te dure woningen creëert
van € 270.000 VON voor een 2 kamerwoning (BEBO) tot € 335.000,- VON voor
een eengezinswoning met 4 kamers en tuin.
- Daarmee sociale huur, sociale koop voor starters als mede doorstroom voor
ouderen nagenoeg niet mogelijk is.
- Voldoende sociale huur en koopwoningen vanaf € 170.000,- VON alleen kunnen
bijdragen aan de door de gemeenteraad gestelde doelstellingen in combinatie met
een antispeculatie clausule.
- Daarvoor planaanpassingen via andere woningbouwconcepten en toerekening
van grondkosten noodzakelijk zijn.
- De oplossingen niet gezocht moeten worden in het faciliteren van
woningbouwplannen van particulieren in het buitengebied of het bebouwen van
open ruimtes in de dorpen die een wezenlijke functie hebben voor de openheid en
leefbaarheid in die wijken of dorpen.
- Gemeenten elders in Noord-Holland wel in staat blijken vanaf € 170.000,- VON
woningen voor de doelgroepen aan te bieden.
- Het conform de bedoeling van de gemeenteraad in meerderheid noodzakelijk is
om de doelstellingen (30% sociale koop en huur) te realiseren in de
grondexploitaties van Beemster.
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Met een voorstel te komen waar de door de gemeenteraad gestelde doelstellingen uit
de Woonvisie wel gehaald kunnen worden, zonder verder uitstel vanaf 1 januari 2021
worden gerealiseerd en de gevolgen op hoofdlijnen in de gemeenteraad van 10
november 2020 te presenteren.
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie BPP”.
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De heer Vinke, de heer Groot, mevrouw Van Boven en de heer Commandeur hebben
aangegeven dat hun facties het advies van het college volgen. Wethouder Butter heeft
dit advies nader uiteengezet: motie aanhouden, het college legt in de
raadsvergadering van 1 december 2020 een discussiestuk aan de raad voor waarin
ook ingegaan wordt op de inhoud van de motie.
De vergadering is van 23.22 uur tot 23.23 uur geschorst geweest op verzoek van de
heer Schagen, voor fractieoverleg.
De heer Schagen heeft na de schorsing aangegeven de motie niet in stemming te
willen laten brengen.
7d.

Zelfbewoning en antispeculatie van koopwoningen gemeentelijke
grondexploitatieprojecten.
De heer Schagen heeft het dictum van de motie en de nadere toelichting voorgelezen.
De motie luidt:
“De raad van gemeente Beemster in vergadering bijeen op 29 september 2020.
Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.
Overwegende dat:
- De gemeente vanuit de Woningwet gehouden is zorg te dragen van goede en
betaalbare woningen voor haar inwoners.
- Grondbeleid een middel is om hier vorm aan te geven en voorwaarden te stellen.
- Feitelijk daarmee de gemeenschap bijdraagt aan het realiseren van de
woondoelstellingen en dit in haar woonvisie heeft uitgedrukt in randvoorwaarden.
- Het blijkt dat daarin, ten aanzien van speculatie en ander ongewenst koop en
verkoop uitingen, de voorwaarde van zelfbewoning ontbreekt.
- Het noodzakelijk blijkt om de genoemde doelstellingen te bereiken voor de
gemeenschap winsten en woonkansen voor de doelgroepen met een
zelfbewoningsclausule terugvloeien naar de gemeenschap respectievelijk worden
vergroot.
Verzoekt het college van burgemeesters en wethouders:
In overleg met De Beemster Compagnie tot een juridisch sluitende clausule te komen
die zelfbewoning bevordert, winsten van met gemeenschapsgeld gerealiseerde
woningen de eerste 10 jaar terug laat vloeien naar de gemeenschap, bijdraagt aan het
voorkomen van speculatie of verkeerd gebruik via koop en verkoop van met hulp van
de gemeentelijke grondexploitatie gerealiseerde woningen en dit voor de
gemeenteraad van 10 november 2020 aan de gemeenteraad van Beemster voor te
leggen ter besluitvorming.
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie BPP
Nadere toelichting:
Verder toelichting op de huidige praktijk in Beemster van koopwoningen
In een normale markt komen woningen uit voorgaande verkoopronde beschikbaar
voor starters. Nu echter zijn de stijgingen van de verkoopprijzen zodanig dat starters
geen kans maken en gezinnen speculeren op die markt met hun recent gekochte
woning uit het grond exploitatieproces van de Beemster. Ter toelichting hoe in zijn
werk gaat. We zien nu verkoopprijzen van woningen vanaf € 369.000 VON. Gezinnen
beschikken over 2 nummers. Enkel jaren geleden hebben zij een woning van rond de
€ 280.000 VON gekocht met nr. 1.
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Deze woning is nu zo maar € 380.000 waard en wordt te koop aangeboden nadat
eerst nr. 2 wordt toegepast bij het huidige nummersysteem. De verkopers hebben een
flinke winst maar de waarde van woning nr. 1 is zodanig dat starters wederom geen
kans hebben. Daarom de noodzaak dit met deze motie tot een sluitende clausule
tegen speculatie en de eis van zelfbewoning op korte termijn te regelen.”
De heer Groot, de heer Commandeur, de heer Vinke en mevrouw Van Boven hebben
aangegeven dat hun fracties de motie steunen. Mevrouw Van Boven heeft hierbij
gewezen op het eerder aangenomen amendement bij de woonvisie over het anti
speculatiebeding en een kanttekening geplaatst bij de juridische uitvoerbaarheid van
een clausule over zelfbewoning. Wethouder Butter heeft aangegeven dat het college
bereid is om via De Beemster Compagnie te laten nagaan of een clausule
zelfbewoning juridisch houdbaar en handhaafbaar is.
De raad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen.
7e

Sporthal S.V. Beemster
Mevrouw De Wit heeft toegelicht waarom de motie is ingediend.
De motie luidt:
“De raad van gemeente Beemster in vergadering bijeen op 29 september 2020.
Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,
Overwegende, dat
- In de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster de ambitie staat om het sportpark
bij Insulinde intensiever te gebruiken.
- De verwachting is dat met de huidige groei van het aantal woningen in
Middenbeemster ook de behoefte aan sportvoorzieningen groeit.
- De huidige sporthal van S.V. Beemster oud en te klein is, asbest bevat, niet meer
voldoet aan de huidige eisen voor de betreffende sporten en ook niet aan die van
de algehele veiligheid en daarom niet volledig kan worden benut.
- S.V. Beemster meerdere malen heeft aangegeven open te staan voor
samenwerking met andere verenigingen/sporten om de velden en accommodatie
nog efficiënter te gebruiken, en dit nu ook al doet.
- Het lokale sportakkoord als doel heeft de lokale samenwerking te bevorderen en
gezamenlijke ambities te formuleren.
- De toekomstige sportvisie van Purmerend en Beemster, die eind 2020 aan de
raad zal worden voorgelegd, zich ook zal richten op verduurzaming van
sportaccommodaties.
Verzoekt het college:
1. Om te onderzoeken in hoeverre de huidige sportvoorzieningen in het sportcluster
Middenbeemster toereikend zijn, op dit moment en voor de toekomstige groei.
2. Actief in gesprek te gaan met de verenigingen om te inventariseren wat zij nodig
hebben om hun samenwerking te kunnen intensiveren en om het sportcluster
kwantitatief en kwalitatief op peil te brengen.
3. Deze bevindingen met zo nodig een raadsvoorstel te presenteren aan de raad.
4. Vooruitlopend op de punten 1, 2 en 3 de staat van onderhoud van de sporthal SV
Beemster te inventariseren en deze bevindingen met zo nodig een raadsvoorstel
te presenteren aan de raad.
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie VVD.”
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De heer Commandeur, de heer Vinke, de heer Groot en de heer De Lange hebben
aangegeven dat hun facties het advies van het college volgen. Het advies van het
college is: de motie is sympathiek maar voorbarig. Onderzoek van een clustering sport
op sportcomplex is opgenomen in Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster. Voor
de uitvoering van deze visie wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met
prioritering. De ontwikkeling van een sportcluster kan niet los gezien worden van de
overige ontwikkelingen in het dorp. De samenhang van de ontwikkelingen moet goed
in beeld blijven.
Mevrouw De Wit heeft gevraagd om stemming over de motie.
De uitslag van de stemming is: de fractie VVD stemt voor en de fracties BPP,
PvdA/GroenLinks, D66 en CDA tegen. Dit zijn 3 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
De raad heeft de motie verworpen.
8.

B-punt: Voorstel tot het vaststellen van wensen en bedenkingen op de concept
Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid.
Uit naam van de fracties VVD en PvdA/GroenLinks is een amendement ingediend.
De heer De Waal en mevrouw De Wit hebben dit amendement toegelicht.
Het amendement luidt:
“Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2020.
Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 2018.
Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor om in plaats van het voorlegde
ontwerp raadsbesluit, de navolgende wensen en bedenkingen op de concept
Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid vast te stellen:
Met belangstelling heeft de gemeenteraad van Beemster kennisgenomen van de
concept RES NHZ. In deze zienswijze zullen wij ingaan op wensen en bedenkingen
op drie niveaus.
1. de regio RES NHZ
2. de regio Zaanstreek – Waterland
3. gemeente Beemster
1. RES NHZ
Er is grote waardering bij de raad van Beemster voor hetgeen nu op tafel ligt. Wij zien
dat u heeft gezocht naar nieuwe bronnen (veelal uitbreiding van wind en zon) die met
de bestaande hernieuwbare bronnen een totaal aanbod genereert van 2,7 TWh. Dit is
een getal dat de inwoner van het gebied niet of nauwelijks kan bevatten.
In deze RES beperkt u zich tot het aanbod aan energie, daar waar u bij warmte eerst
heeft geïnventariseerd hoeveel de vraag is. Het zou voor het inzicht wenselijk zijn te
weten wat de regionale vraag naar energie is op dit moment en richting 2030.
Bijvoorbeeld afgezet tegen de vraag per huishouden en van bedrijven en industrie. En
welk deel daarvan al wordt opgewekt door huishoudens en industrie. Wilt u de
inwoners meekrijgen dan zal inzicht in deze getallen helpen.
De gemeenteraad van Beemster spreekt de wens uit dat er meer inzicht komt in de
regionale vraag naar energie, nu en in de toekomst.
De mate van participatie door inwoners in deze RES was zeer beperkt. Dit is niet meer
van deze tijd en in de aanloop naar de Omgevingswet ook niet meer passend bij een
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betrokken overheid. Bij een onderwerp als de RES, met een hoge mate van invloed op
de leefomgeving van de inwoners, hoort dan ook een hoge mate van participatie. De
raad van Beemster spreekt uit dat participatie van haar inwoners belangrijk is. Het
vormgeven daarvan is complex.
De gemeenteraad van Beemster wil een duidelijkere betrokkenheid van de inwoners
bij de totstandkoming van de RES. Niet alleen in het proces, maar ook in de
participatie van aanbod bij opwekking en vraag naar energie zoals het oprichten van
een energiecoöperatie.
De gemeenteraad van Beemster heeft bedenkingen bij grondgebonden zonnepanelen
op bedrijventerreinen (niet uitgegeven gronden), agrarische grond en in
natuurgebieden. Plaatsing op deze locaties zorgt direct of indirect voor achteruitgang
van natuur- en landschapswaarden en gaat ten koste van agrarische
productiegronden.
Er zijn voor verschillende bronnen ook alternatieven te bedenken. Bijvoorbeeld
kernenergie.
De gemeenteraad van Beemster spreekt de wens uit dat een dergelijke bron niet op
zijn grondgebied zal worden gevestigd, noch binnen de regio NHZ. En eigenlijk
nergens.
Met zon en wind alleen gaan we de doelstellingen voor 2050 niet halen. Daarom is het
nodig om nú al te werken aan goede alternatieven.
De gemeenteraad van Beemster geeft aan dat er extra stimulans nodig is voor
(versnelling van) ontwikkeling van deze alternatieven met daarbij:
1) Aandacht voor de slagingskans van nieuwe projecten, bijvoorbeeld hulp bij het
koppelen aan andere projecten of (financiële) partners;
2) Financieel, bijvoorbeeld via MRA Invest of provinciale
duurzaamheidsinvesteringsfonds etc.
Naast alternatieve bronnen zijn er ook alternatieve locaties te bedenken. De regio kent
een grote woningbouwopgave waarbij kostbare grond dubbel kan worden ingezet.
Gebouwen én infrastructuur kunnen hier vanaf de tekentafel voor energieleverantie
worden ingericht.
De wens van de Raad van Beemster is dat bij de woningbouwopgaven de te bouwen
woningen energieleverend moeten zijn. De plus die hiermee wordt gerealiseerd zal
mede nodig zijn voor de stijgende energiebehoefte en de mobiliteit van de inwoners.
Ook is het nodig om het de bedrijven en inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken
om een steentje bij te dragen.
De gemeenteraad van Beemster vraagt daarom ook aandacht voor tegenstrijdige
en/of beperkende regelgeving tussen verschillende overheden en tussen verschillende
ministeries.
Daarnaast dringt de raad erop aan dat de minimale afstanden voor duurzame bronnen
die zijn afgesproken in het provinciale coalitieakkoord worden gerespecteerd in de
RES, en deze op te nemen ten opzichte van bebouwing, natuurgebieden en
gemeentegrenzen.
2. RES Zaanstreek – Waterland
Wij constateren dat er onvoldoende gewerkt is aan een gezamenlijke ambitie om met
elkaar vast te stellen welke opgave we als regio willen invullen. We kunnen
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constateren dat wat bij de ene gemeente een oplossing lijkt, dit voor een andere
gemeente onaanvaardbaar is. Echter zeker ook hoe we dit dan willen invullen en
langs welke weg we dit dan vormgeven. Uw nota geeft aan dat er veel is
geparticipeerd. Wij zetten onze vraagtekens bij hoe er is geparticipeerd. Er is bij de
inwoners nog geen gedragen beeld hoe een mogelijke ruimtelijke invulling van de
bronnen er dan moet uitzien. In de raadsledenbijeenkomst mochten wij constateren
dat ook op bestuursniveau de beelden over wat en hoe sterk uiteen lopen.
Specifiek voor Zaanstreek-Waterland geldt dat er meer onderzoek nodig is voor een
objectievere onderbouwing op wat er kan voor wind- en zonne-energie in een gebied
dat gekenmerkt wordt door Natura2000 en werelderfgoederen.
De gemeenteraad van Beemster spreekt uit dat er na onderzoek een stevigere
onderbouwing ligt.
3. RES Beemster
Beemster is een uniek cultureel erfgoed. Het is dan ook niet voor niets dat Unesco
voor het behoud van dit bijzondere werelderfgoed zeer strenge eisen stelt.
Deze extra regelgeving maakt nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voor de gemeente,
haar inwoners en de bedrijven anders dan elders. Het behoud van dit werelderfgoed is
echter niet alleen een taak voor diegenen die in Beemster wonen en werken, ook de
Provincie en het Rijk hebben hier een verantwoordelijkheid naar de
wereldgemeenschap.
De gemeenteraad van Beemster neemt deze verantwoordelijkheid serieus en dringt er
daarom bij de provincie Noord-Holland en de Energieregio NHZ op aan om de
zoekgebieden voor wind langs de A7 in Beemster te schrappen, en eventuele
toekomstige plannen voor grootschalige windturbines of besparingsopties op het
gebied van wind niet eerder toe te staan dan na grondig onderzoek, voor nu houden
wij vast om deze en/of grondgebonden zonnepanelen niet toe te staan in Beemster.
Beemster zet momenteel in op onderzoek naar zon op daken bij bedrijven. De raad
spreekt de wens uit dat dit navolging geniet in de regio. Ook beveelt zij aan het
planten van zoveel mogelijk bomen en het gebruik van hout als bouwmateriaal bij
voortduring onder de aandacht te brengen, evenals mogelijkheden voor verdere
energiebesparing.”
Fracties PvdA/GroenLinks en VVD.”
De sprekers bij de agendapunt waren de heer De Waal, mevrouw De Wit, de heer
Groot, de heer Schagen, de heer Commandeur en wethouder Dings.
Uit het debat blijkt dat de fracties BPP en CDA het voorliggende raadsvoorstel
steunen. De fractie D66 steunt het amendement.
De vergadering is hierna op van 23.59 uur tot 00.03 uur geschorst geweest op
verzoek van de heer Commandeur.
De heer Commandeur heeft aangegeven zijn standpunt te handhaven.
Hierover is vervolgens gesproken tussen fracties.
De heer De Lange heeft opgeroepen om niet verder hierover te spreken en over te
gaan besluitvorming.
De voorzitter heeft aangegeven dat bij stemming, de stemmen zullen staken en de
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besluitvorming overgaat naar de volgende reguliere raadsvergadering. Gezien de
uiterste termijn voor het indienen van wensen en bedenkingen (1 oktober) betekent dit
dat de raad van Beemster geen wensen en bedenkingen indient.
Wethouder Dings heeft de raad geadviseerd om het niet zover te laten komen.
De voorzitter wil overgaan tot besluitvorming.
De heer Commandeur heeft om schorsing gevraagd.
De vergadering is van 00.14 uur tot 11.16 uur geschorst geweest.
Na deze schorsing heeft mevrouw De Wit het amendement op bladzijde 3 aangepast
namens de indieners. Uit het amendement wordt geschrapt de zinsnede: “en
eventuele toekomstige plannen voor grootschalige windturbines of besparingsopties
op het gebied van wind niet eerder toe te staan dan na grondig onderzoek.”
De voorzitter gaat over tot besluitvorming over het aangepaste amendement.
Voor dit amendement stemmen de fracties van VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA
en tegen het amendement de fractie BPP. Dit zijn 7 stemmen voor en 5 stemmen
tegen.
De raad heeft hiermee besloten het aangepaste amendement aan te nemen en de
inhoud hiervan als wensen en bedenkingen op de concept RES in te dienen.
Besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel is daarmee niet nodig.
9.

Ingekomen stukken.
De raad heeft besloten het procesvoorstel van de auditcommissie te volgen over de
brief d.d. 16 juni 2020 van het college (ingekomen 2 september 2020) over de
rechtmatigheidsverantwoording.
De raad heeft besloten kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de
welstandscommissie Beemster (met aanbiedingsmail) en besloten die in handen te
stellen van het college voor het op te stellen collegeverslag en (op verzoek van de
fractie BPP) te betrekken bij de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied
2012.
De heer De Waal heeft hierbij voorgesteld om het onderwerp welstandscommissie
voor bespreking te agenderen in de commissie aan de hand van en met het
collegeverslag. De fractie PvdA/GroenLinks zal te zijner tijd hiervoor een motivering
aanleveren. De raad heeft hiermee ingestemd.
De raad heeft besloten de brief d.d. 17 september 2020 van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, brandveiligheid gevels, interbestuurlijk
toezicht, voor een reactie voor te leggen aan het college.
De raad heeft de andere / navolgende stukken voor kennisgeving aangenomen:
- De brief d.d. 1 september 2020 van de heer L.J.M. Schagen, ontslagneming als lid
van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster.
- De brief d.d. 2 september 2020 van de heer J.W.T. Smit, ontslagneming als
plaatsvervangend lid van de raadscommissie (commissielid).
- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 4 september 2020 VrZW en GGD coronavirus.
- Nieuwsbrief 1, d.d. 7 september 2020 tijdelijke huisvesting basisscholen en
kinderopvang Zuidoostbeemster.
- De in afschrift ontvangen brief d.d. 8 september 2020 van het college aan Green
Field TAD bv inzake Zuiderweg 74.
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De memo d.d. 18 september 2020 van wethouder Zeeman, beantwoording vraag
fractie BPP naar aanleiding van de raadsbrief van 28 april 2020 planologische
procedure Middenweg 5.
Nieuwsbrief 2, d.d. 18 september 2020 tijdelijke huisvesting basis-scholen en
kinderopvang Zuidoostbeemster.

10.

Mededelingen.
Hiervan is geen gebruik gemaakt.

11.

Actuele politieke vragen aan het college.
Mevrouw Jonk heeft vragen gesteld over de problemen met de glaspanelen (gevel)
van MFC De Boomgaard. De vragen zijn:
- Hoe kan het dat na diverse inspecties het college toch ad hoc heeft moeten
besluiten het MFC te sluiten voor 1 dag en diverse veiligheidsmaatregelen heeft
moeten nemen?
- Hebben de gebruikers van het MFC en de buitenruimtes tussen februari/maart van
dit jaar en afgelopen donderdag een veiligheidsrisico gelopen? En mogelijk
daarvoor ook al?
- Hoe kan het dat de raad van Beemster over deze problematiek bij een gebouw
wat politiek al lang gevoelig ligt op diverse vlakken zo laat geïnformeerd wordt?
Hoe gaat het college de raad verder meenemen in alle zaken die hieruit
voortvloeien, waarvan het college vast begrijpt dat wij hierover vele vragen
hebben?
Wethouder Butter heeft geantwoord, aangegeven de raad te zullen informeren over
nieuwe ontwikkelingen als vast agendapunt in de commissie en een notitie met
verschillende varianten voor een definitieve oplossing aan de raad te zullen aanbieden
voor bespreking en eventuele besluitvorming in de vergadering van 1 december 2020.
De voorzitter heeft aangeven dat het aan het raadspresidium is of tot agendering van
dit onderwerp als vast agendapunt in de commissie wordt overgegaan.

12.

Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente
Beemster in besturen van verbonden partijen.
Hiervan is geen gebruik gemaakt.

13.

Sluiting.
De voorzitter heeft de vergadering om 00.25 uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 20 oktober 2020.
de voorzitter,

de griffier,

H.C. Heerschop

M. Timmerman
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