Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie, gehouden op
dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te
Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer N.C.M. de Lange
De heer M. Timmerman
De heer M. Bakker
Mevr. B.A.C. Jonkde Lange
De heer L.J.M. Schagen
Mevr. R.H. Uitentuis
De heer A.N. Commandeur
De heer L.D.J. Fabriek
De heer J.C. de Wildt
Mevr. A.M.J. Segers
De heer G.J.M. Groot
De heer J.W.T. Smit
Mevr. C. van den Berg
De heer P.C. de Waal
Mevr. E.J. HelderPauw
De heer W. Zeekant

voorzitter
plaatsvervangend griffier
BPP
BPP
BPP
BPP
CDA
CDA (aanwezig bij de punten 1 t/m9)
CDA (aanwezig bij de punten 10 t/m 19)
D66
D66
D66
PvdA
PvdA
VVD
VVD

Op uitnodiging aanwezig :
H.N.G. Brinkman (burgemeester)
De heer J.R.P.L. Dings (wethouder)
De heer G.H. Hefting (wethouder)
De heer J.C. Klaver (wethouder)
Mevr. E. KroeseVrolijks (gemeentesecretaris)

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden, de vertegenwoordigers van het
college, de aanwezigen op de publieke tribune en de kijkers thuis welkom.
2. Vaststelling van de agenda.
De voorzitter stelt voor punt 13 van de agenda te halen (Gemeentelijk Verkeer en
Vervoerplan Beemster 2014) en die te agenderen voor de eerstvolgende (reguliere)
vergadering van de raadscommissie en gemeenteraad in de nieuwe samenstelling.
Aanleiding hiervoor is de verwachting, dat het voorstel niet als A punt voor
raadsvergadering van deze avond kan worden aangemerkt. Uit politiek oogpunt is het
wenselijker dat over dit voorstel wordt gesproken en besloten door de raadscommissie
en gemeenteraad in dezelfde samenstelling.
Na gehouden discussiestemmen de fracties van BPP, CDA en D66 stemmen in met dit
voorstel. De fracties van PvdA en VVD zijn tegen dit voorstel.
De voorzitter stelt vast dat een meerderheid voor uitstel is waarmee zijn voorstel is
overgenomen.

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.
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Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 18 februari 2014.
De commissie stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast.

5. Vragen aan portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.
Mevr. Van den Berg vraagt naar een reactie op de naar haar mening tendentieuze
berichtgeving in het Dagblad Waterland over de nieuwe uitrukpost van de brandweer in
Zuidoostbeemster. De heer Brinkman antwoordt dat de motivering van het besluit van de
raad op dit moment het enige juiste verhaal is. Hij neemt afstand van het bedoelde
artikel.
De heer Groot vraagt naar het standpunt van de heer Brinkman over het voorstel van de
burgemeesters van een aantal grote steden om de periode te beperken waarin vuurwerk
kan worden afgestoken tijdens oud op nieuw. De heer Brinkman antwoordt dit voorstel te
ondersteunen en in afwachting te zijn van wat mogelijk is om het afsteken van vuurwerk
te verbieden bij bijzondere locaties zoals bijvoorbeeld het Hospice.
De heer Groot vraagt hoe de aanbesteding van de bouw van de uitrukpost van de
brandweer in Zuidoostbeemster heeft plaatsgevonden. De heer Brinkman antwoordt, dat
is gehandeld overeenkomstig het geldende aanbestedingsbeleid. De heer Groot kondigt
aan dat zijn fractie te zijner tijd een initiatiefvoorstel zal doen voor aanscherping van dit
beleid.

6. Vragen aan de portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.
Op de vraag van de heer Commandeur antwoordt wethouder Dings, dat de genoemde
graafwerkzaamheden in een talud van de Middenweg alleen zijn voor het
stroomnetwerk, niet voor glasvezel.
Op vragen van mevr. Van den Berg en Helder antwoordt wethouder Dings dat de
jongerenwerker met de jongeren in gesprek is over hun wens tot het realiseren van een
eigen ontmoetingsplaats. Het BeeJee gebouw wordt momenteel zeer beperkt gebruikt.
De heer Zeekant vraagt naar de voortgang inzake de transitie BaanStede. Wethouder
Dings antwoordt, dat de focus nu ligt op het werkgeversbeleid. Hij zegt toe lokale
belangenbehartigers zoals LTO en de Beemster Ondernemers maar ook niet
georganiseerde lokale bedrijven, te zijner tijd voor dit onderwerp te zullen benaderen. Op
de vraag van mevr. Segers antwoordt wethouder Dings dat bij dit beleid zeker ook
aandacht is voor “social return”.

7. Vragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.
Wethouder Hefting doet mededelingen over de STORL regeling en de wijze van
uitvoering door de provincie van de Natuurbeschermingswet. Deze informatie ontvangt
de commissie ook schriftelijk.
Mevrouw Van den Berg vraagt of door de sluiting van de afvalstraat in Middenbeemster
per 1 januari 2014, minder klein chemisch afval op de voorgeschreven wijze wordt
aangeboden. Wethouder Hefting zegt toe dit te zullen uitzoeken.
8. Voorstel om te verklaren dat een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is
voor het in afwijking van het bestemmingsplan verlenen van medewerking aan het
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oprichten van een woning met stallingruimte aan het Middenpad (kavel 207) te
Zuidoostbeemster.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen. De voorzitter stelt vast, dat dit
agendapunt als Apunt voor de raadsvergadering van 11 maart 2014 kan worden
geagendeerd.

9. Voorstel om de resterende 8 te ontwikkelen woonkavels aan het Middenpad te
Zuidoostbeemster gezamenlijk als categorie ex art. 6.5 lid 3 Bor aan te wijzen,
waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen. De voorzitter stelt vast, dat dit
agendapunt als Apunt voor de raadsvergadering van 11 maart 2014 kan worden
geagendeerd.

10. Voorstel om te verklaren dat een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is
voor het in afwijking van het bestemmingsplan verlenen van medewerking aan het
vervangen van twee overkappingen in bergruimtes op het perceel
Purmerenderweg 3 te Noordbeemster.
De heer Hefting antwoordt op een vraag van de heer De Wildt.
De voorzitter stelt hierna vast, dat de fractie van het CDA negatief adviseert over dit
voorstel en de fracties van BPP, PvdA, VVD en D66 positief. Op voorstel van de
voorzitter wordt dit agendapunt als Apunt opgevoerd voor de raadsvergadering van 11
maart 2014.

11. Voorstel om te verklaren dat een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is
voor het in afwijking van het bestemmingsplan verlenen van medewerking aan het
project voor 3 kavels voor woningen op het perceel Zuiderweg 50 te
Zuidoostbeemster.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen. De voorzitter stelt vast, dat dit
agendapunt als Apunt voor de raadsvergadering van 11 maart 2014 kan worden
geagendeerd.

12. Vragen aan de portefeuillehouder J.C. Klaver.
Op vragen van mevr. Uitentuis, mevr. Van den Berg en de heer Commandeur antwoordt
wethouder Klaver dat het aan de raad toegezonden voorstel voor de locatie De Bonte
Klaver op inhoud voldoen aan de wens van de raad (om in Noordbeemster een
voorziening te houden voor buurtactiviteiten). Het voorstel is positief ontvangen door de
dorpsraad en zal financieel niet nader worden uitgebouwd.
Op een vraag van de heer Schagen antwoordt wethouder Klaver dat de provincie
momenteel een aantal opties onderzoekt voor verbetering van de verkeersveiligheid op
de N243 (Schermerhornerweg). Besluitvorming bij de provincie staat gepland voor eind
2014.
Hij heeft bij de provincie aangedrongen op een goede communicatie naar aanwonenden.
De heer Zeekant vraagt te bereiken bij de Stadsregio Amsterdam, dat in het kader van
de concessie EBS niet wordt gesproken over buslijn 129 totdat over dit onderwerp in de
raad is gesproken. Wethouder Klaver antwoordt, dat hij de raad per brief zal informeren
over wat niet opgeschort kan worden in het besluitvormingsproces over de concessie
EBS. Daarbij gaat het dan ook over de toekomst van buslijn 129. Aan de discussie
hierna over dit onderwerp voegt hij toe, dat de raad niet het besluitvormend orgaan is
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voor het vaststellen van de route van buslijn 129. De raad kan de besluitvorming
uiteraard wel beïnvloeden.
De voorzitter sluit dit agendapunt af met de mededeling, dat voor het vervallen
agendapunt 13, de heer M. Waal zich had gemeld als inspreker. Hij zegt de heer Waal
toe dat die gelegenheid wordt geboden bij de toekomstige behandeling van het plan.

14. Voorstel tot het vaststellen van de 2e en 3e begrotingswijziging van 2014.
De commissie kan zich met dit voorstel verenigen. De voorzitter stelt vast, dat dit
agendapunt als Apunt voor de raadsvergadering van 11 maart 2014 kan worden
geagendeerd.

15. Bepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als Apunt voor de
raadsvergadering op 11 maart 2014 en als B of Cpunt voor de raadsvergadering
op 15 april 2014.
De punten 8, 9, 10, 11 en 14 zijn als Apunten aangemerkt.
16. Ingekomen stukken.
Mevr. Helder is tevreden over de inhoud van de brief van Gedeputeerde Staten.
17. Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en
bedrijven).
De heer Schagen ervaart het als een gemiste kans, dat de huidige tijdelijke sanering van
het tankstation Marees aan de Middenweg, geen definitieve sanering op deze locatie is.

18. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

19. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.
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