Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente
Beemster gehouden op dinsdag 21 september 2021 aanvang 19.30 uur en na
schorsing en hervatting hiervan, op woensdag 22 september vanaf 19.30 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis te Middenbeemster.
Aanwezig:
De heer H.J. Vinke
De heer M. Timmerman
De heer M. Bakker
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 F.G. Pankras
De heer J.C. de Wildt
De heer P.E.J. Beemsterboer
De heer G.J.M. Groot
De heer H.W.E.Ö. Heijmans
Mevrouw A. Rutz-Schalk
De heer P.C. de Waal
Mevrouw B. Bosman
Mevrouw M.L. van Boven
Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden
Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst

voorzitter
griffier
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
CDA (bij punt 9 t/m 11)
CDA (bij punt 1 t/m 6, 7, 8 en 12 t/m 14)
D66 (bij punt 1 t/m 6)
D66 (bij punt 7, 8 en 12 t/m 14)
D66 (bij punt 9 t/m 11)
PvdA/GroenLinks
PvdA/GroenLinks
VVD (bij punt 1 t/m 4)
VVD (bij punt 5 t/m 14)
VVD
VVD (afwezig bij punt 7)

Op uitnodiging aanwezig:
Mevrouw H.C. Heerschop
De heer D.J. Butter
De heer J.R.P.L. Dings
Mevrouw A. Zeeman
Mevrouw A.G. Dehé

burgemeester
wethouder VVD
wethouder PvdA/GroenLinks
wethouder CDA
loco-gemeentesecretaris

1.

Opening.
De voorzitter heeft de vergadering om 19.30 uur geopend en aangeven dat de
vergadering tot uiterlijk 22.30 uur. Naar verwachting is de agenda dan niet
afgehandeld. In dat geval wordt de vergadering geschorst en op 22 september om
19.30 uur hervat.
De voorzitter heeft verder gemeld dat mevrouw De Wit heeft aangekondigd bij
agendapunt 7, de dorpsontwikkelingsvisie van Noord- en Westbeemster, de
vergadering te zullen verlaten. Dit omdat zij mogelijk een belang zou kunnen hebben bij
ontwikkelingen in Westbeemster.

2.

Vaststellen van de agenda.
Wethouder Butter heeft toegelicht waarom bij agendapunt 8 (aanleg van stil asfalt op de
N243) nog geen voorstel aan de raad is aangeboden en heeft voorgesteld om dit punt
van de agenda te halen.
De voorzitter heeft de commissie gevraagd of behoefte is om te spreken over het tot nu
toe gevolgde proces. Die behoefte is er.
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De commissie heeft besloten dit agendapunt te wijzigen in “Bespreken van het proces
tot nu toe om te komen tot het raadsvoorstel inzake de aanleg van stil asfalt op de
N243”. De commissie heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld.
De vergadering is hierna, van 19.37 – 19.47 uur geschorst voor het oplossen van
technische problemen die aanwezigen ondervinden met de Wifi verbinding in de
raadzaal.
3.

Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van 31 augustus.
De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst.

4.

Spreekrecht burgers.
De voorzitter heeft de insprekers gewezen op de voorwaarden die bij het spreekrecht
geleden en vooraf ook zo zijn gecommuniceerd.
De navolgende personen hebben ingesproken:
Over agendapunt 5:
1. De heer Dijkstra namens de heer Meines inzake Purmerenderweg 28.
2. De heer Heeman inzake Middenweg 104
3. De heer Hoeve inzake Middenweg 77a
4. Mevrouw Neppelenbroek namens de Stichtingen Behoud Waterland, Nekkerzoom
en Beemstergroen
5. De heer Creemer, inwoner van Beemster (op persoonlijke titel).
Over agendapunt 7:
6. De heer Vlaanderen, voorzitter van de dorpsraad Westbeemster
Over agendapunt 8:
7. Mevrouw Boon en mevrouw Valent
Er zijn geen vragen gesteld aan de insprekers.

5.

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 - Partiële
herziening 2021 en de daarbij behorende stukken.
Bij de behandeling van dit agendapunt was de heer Bult, adviseur leefomgeving,
aanwezig.
De sprekers bij dit agendapunt waren de heer De Wildt, de heer De Waal, de heer
Beemsterboer, mevrouw De Wit, de heer De Lange en wethouder Zeeman.
In het debat hebben de woordvoerders van de fracties amendementen en moties
aangekondigd.
Na de eerste termijn is de vergadering van 21.00 uur – 21.17 uur geschorst geweest op
verzoek van wethouder Zeeman voor overleg in het college.
Wethouder Zeeman heeft aangegeven dat de correcties die zijn benoemd in de reacties
op de ingebrachte zienswijzen, in het plan worden doorgevoerd zodat de raad die als
zodanig kan vaststellen.
Over het aanleveren van de amendementen en moties en de pre advisering hierover
door het college is in de vergadering een procesafspraak gemaakt.
Gezien de aangekondigde amendementen en moties is het voorstel een B-punt voor de
raadsvergadering van 12 oktober 2021.
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6.

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jisperweg 124,
Westbeemster.
Bij de behandeling van dit agendapunt was mevrouw Veltmeijer, beleidsmedewerkster,
aanwezig.
De sprekers bij dit agendapunt waren de heer De Waal, de heer Beemsterboer,
mevrouw De Wit, de heer Bakker en de heer De Wildt.
De commissie heeft positief geadviseerd en daarmee is dit een A-punt is voor de
raadsvergadering van 22 september 2021.

Gezien de tijd is hierna, op voorstel van de voorzitter, agendapunt 9 t/m 11 behandeld.
9.

Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2022 en het
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2030 van de Vervoerregio Amsterdam.
Er was geen behoefte aan debat. De commissie heeft positief geadviseerd en daarmee
is dit een A-punt is voor de raadsvergadering van 22 september 2021.

10.

Voorstel tot het vaststellen van de 3e wijziging van de Legesverordening 2021
Er was geen behoefte aan debat. De commissie heeft positief geadviseerd en daarmee
is dit een A-punt is voor de raadsvergadering van 22 september 2021.

11.

Voorstel tot het herbenoemen van de voorzitter van de Adviescommissie voor
Ruimtelijke Kwaliteit.
De sprekers bij dit agendapunt waren de heer De Waal, de heer Heijmans, mevrouw De
Vries, de heer Bakker, de heer Pankras en wethouder Zeeman.
De heren De Waal en Heijmans hebben aangedrongen op alertheid om te late
herbenoeming van personen in het vervolg te voorkomen. Wethouder Zeeman deelt de
opvatting en heeft excuses aangeboden.
Over het voorstel is positief geadviseerd en daarmee is dit een A-punt is voor de
raadsvergadering van 22 september 2021.

De voorzitter heeft hierna vastgesteld dat het 22.26 uur is en heeft de vergadering geschorst
tot 22 september 2021, 19.30 uur.
Hervatting van de vergadering op 22 september 2021
De voorzitter heeft de vergadering om 19.30 uur heropend en de aanwezigheid van de
personen die deelnemen aan de vergadering overeenkomstig de bovenstaande lijst
vastgesteld.
7.

Voorstel voor het vaststellen van de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster
en Westbeemster.
Mevrouw De Wit heeft. zoals aangekondigd, bij aanvang van dit agendapunt de
raadzaal en daarmee de vergadering verlaten.
De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Groot, mevrouw De Vries, mevrouw
Jonk, de heer De Wildt, mevrouw Rutz en wethouder Zeeman.
In het debat hebben de woordvoerders van de fracties amendementen en moties
aangekondigd.
Na de eerste termijn is de vergadering van 20.05 uur – 20.27 uur geschorst geweest op
verzoek van wethouder Zeeman voor overleg in het college.
Over het aanleveren van de amendementen en moties en de pre advisering hierover
door het college is in de vergadering een procesafspraak gemaakt.

Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d. 21-22 september 2021

blz. 3

Gezien de aangekondigde amendementen en moties is het voorstel een B-punt voor de
raadsvergadering van 12 oktober 2021.
Na de sluiting van dit agendapunt is mevrouw De Wit weer in de raadzaal en daarmee
in de vergadering gekomen.
8.

Bespreken van het proces tot nu toe om te komen tot het raadsvoorstel inzake de
aanleg van stil asfalt op de N243.
De sprekers bij dit agendapunt waren mevrouw De Wit, de heer Schagen, de heer De
Wildt, de heer De Waal, de heer Groot en wethouder Butter.
Er zijn amendementen aangekondigd door mevrouw De Wit (op de begroting 2022) en
door de heer Schagen. De heer De Wildt heeft benadrukt dat de aanleg van stil asfalt
niet is toegezegd door de gemeente aan de bewoners. De heer De Waal heeft gepleit
voor bestuurlijke druk omdat de provincie de kosten van stil asfalt moet betalen.
Wethouder Butter heeft toegezegd te zullen nagaan waarom op het tracé in Alkmaar
wel stil asfalt is aangelegd, hoe het bestuurlijk overleg hierover tussen de provincie en
de gemeente Alkmaar is geweest en zal voor 12 oktober in gesprek gaan met de
gedeputeerde hierover. Over de uitkomst hiervan zal hij de raad op 12 oktober 2021
informeren.

12.

Bespreken stand van zaken fusieproces.
Er zijn geen mededelingen gedaan en geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.

13.

Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).
De heer De Waal heeft de heer De Lange gevraagd of hij zich bewust is van de impact
van zijn negatieve kwalificatie van een agrarische opleiding, in het debat van
agendapunt 5, en hierop wil terugkomen. De heer De Lange heeft gesteld dat hij zich
niet negatief heeft uitgelaten, heeft gevraagd de beeldregistratie hierop terug te kijken
en de burger uit de agrarische sector, die zich hierover heeft gemeld bij de heer De
Waal omdat zij zich heeft geërgerd hieraan, contact met hem te laten opnemen

14.

Sluiting.
De voorzitter heeft de vergadering (van 22 september) om 22.10 uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de openbare
commissievergadering van 12 oktober 2021
de voorzitter,

de griffier,

N.C.M. de Lange

M. Timmerman
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