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Hoeveel invloed
wilt u hebben
op uw eigen
leefomgeving?

BEEMSTER

40%

BEEMSTER

10%

90%

PURMEREND

Beemster fuseert met
Purmerend, de invloed van
Beemster op de
eigen omgeving is 10% !

60%

PURMEREND

Beemster en Purmerend maken
onderdeel uit van de gemeente
Groot-Waterland dan is de invloed
van het buitengebied 40% !

De laatste kans om uw keuze te kunnen maken!

Laat uw stem spreken op 21 maart!
Géén fusie met Purmerend!

Lijst 1: Beemster Polder Partij,
Behoud van invloed op eigen grondgebied!
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Beemsterlingen!
De burgemeester gooit
het bijltje er bij neer
Het college stelt voor om de gemeente Beemster op te
heffen en zich aan te sluiten bij Purmerend. Dat komt
niet alleen voor u als een donderslag bij heldere hemel,
ook de BPP is pas kortgeleden betrokken bij ontwikkelingen en daaruit getrokken conclusies. Deze conclusies
zijn naar onze mening te snel getrokken. Er ontbreekt
participatie van burgers, een visie op toekomstig lokaal
bestuur en mogelijk vindt het college van Purmerend
ook nog wat anders. Kort gezegd, het college loopt te
hard van stapel.

LIJSTTREKKERS

DEBAT
DINSDAG 13 MAART

lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen, op basis
van thema’s zullen stellingen
worden besproken onder
leiding van een debatleider,
aanvang 19.30 uur gemeentehuis Middenbeemster.

Wat is er aan de hand? De laatste tijd
publiceert elke betrokkene wel zijn eigen
‘feiten en fabels’, maar ze hebben altijd een
kleur en zijn altijd bedoeld om een ander
te overtuigen van een mening. Dat doen
wij niet anders. Feit is, dat de positie van
de gemeente Beemster in financieel opzicht
niet florissant lijkt. De (onverwachte) kosten
liepen voor 2017 hoog op. De gemeenteraad heeft daarop de belastingen verhoogd
en er zullen nog meer maatregelen nodig
zijn waardoor het voorzieningenniveau,
uitgevoerd door de gemeente, zal afnemen.
Participatie van burgers zal dan ook meer
nodig zijn om dat soort voorzieningen te
behouden. Er is nu weer een sluitende
begroting 2018-2021. Met de wetenschap
dat er nog meer kosten komen (o.a. beheerplannen) zal de gemeenteraad dan naar
verwachting nog meer ombuigingen in
gang moeten zetten.
Organisatorisch heeft Beemster met de
ambtelijke samenwerking met Purmerend
een stevig bestuurlijke basis. Op deze

schaal zijn de oude kwetsbaarheden goed
geborgd. Deze samenwerking vergt echter
ook onderhoud. Dat onderhoud is nu het
meest urgent. Daarbij heeft het gemeentebestuur (B&W) van Purmerend nu aangegeven het niet te zien zitten om daar
materieel één organisatie van te maken,
maar tegelijkertijd ook de hand uitgestoken.

Een toekomstvisie op lokaal
bestuur. Neem de tijd om daar
naar op zoek te gaan!
Het verbeteren van het samenwerken was
de opdracht aan het college van Beemster.
Maar deze zegt: dan stoppen we er maar
mee en maakt een sprong naar voren met
een fusievoorstel.
College! Als u de opdracht die er lag niet
kunt uitvoeren, moet u daarover met de
gemeenteraad in debat om tot een slimmer
voorstel te komen. Als u dat niet kunt of wilt,
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wijkt u af van uw opdracht! Een zelfstandig
Beemster, verbinding maken en bijdragen
aan een open debat. Want wil Purmerend
op dit moment wel die fusie? Gezien de
veranderingen in de organisatie aldaar, waar
net het stof van is neer gedaald. Laten we
samenwerken en bestuurlijke fusie goed
scheiden. Purmerend is een trouwe partner.
En Beemster als groene agrarische gemeente
moet in haar bestuurlijke omgeving eerst
een goede afweging maken voordat een
definitieve stap genomen kan worden.
Wat dit laatste betreft is er nog tijd genoeg.
Er hoefde helemaal niet op 9 januari 2018,
twee maanden voor de verkiezingen,
overhaast besloten te worden de gemeente
op te heffen.
In de regio is de visie om naar een écht
grote schaal te groeien ook ontvangen.
Algemeen kan worden gesteld uit de
reacties dat er belangstelling is om daar
met elkaar over te spreken. Iedereen is
nog met zichzelf bezig, maar zien nu ook
wel dat er op langere termijn iets moet

gebeuren. Een toekomstvisie op lokaal
bestuur. Neem de tijd om daar naar op
zoek te gaan!
Daarmee ontstaat de mogelijkheid om te
komen tot een structurele oplossing waarbij
inbreng en belang van alle betrokkenen
goed kan worden gewogen. De mening van
u als Beemsterling zal daarbij absoluut moeten worden gewogen. Als het aan Burgemeester en Wethouders en inmiddels dus
ook aan een meerderheid van de gemeenteraad ligt praat u niet meer mee over ‘of’ we
naar Purmerend gaan, maar ‘hoe’ we dat zullen doen. De Beemster Polder Partij ziet dat
anders. De vraag die nu voorligt is, hoe kunnen we de tijd die we nog hebben gebruiken
om een goede oplossing te vinden. Dat is
de opdracht, terwijl we respectvol blijven
naar onze voorgangers op wiens schouders
we staan. Niks het hoofd in de schoot l
eggen en Beemster als een automatisme
aan laten sluiten bij Purmerend.

•

gasvrij
Beemster gasvrije gemeente
in 2030?
Het gas raakt op, CO2 uitstoot moet omlaag, 2024 asbestvrije daken, in 2025 enkel nog elektrisch
rijden, Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 afronden waardoor aanleg riolering, of alternatief,
in buitengebied 100% dekkend. Dan hebben we het nog niet over de oplossing die gezocht moet
worden om Breedband door de polder aan te leggen met 100% dekking.
Hier een greep uit onderwerpen die in de
nabije toekomst onderdeel uit gaan maken
van de samenleving. Hoe reëel is dit, wat
gaat het kosten, wie gaat dat betalen?
Die vragen mag je je gaan stellen wanneer
al deze wensen uitgevoerd moeten gaan
worden binnen de daarbij genoemde
termijnen.
Motie Beemster aardgasvrij in 2030 in
Beemster door PvdA / GL gesteund door
D66 en CDA!
Wethouder duurzaamheid doet oproep
om deze motie in te trekken omdat deze
niet uitvoerbaar is.

Dan creëer je draagvlak bij bewoners en
bereik je dat doelstellingen gehaald kunnen worden.
Vanuit het rijk is aangegeven dat we in
2050 energieneutraal/ nul op de meter
zullen moeten anticiperen, dit lijkt ver weg
maar een omschakeling van deze grootte
vraagt veel tijd. Als we eerst beginnen met
nieuw te bouwen woonwijken aardgasvrij
te gaan bouwen. Dat betekent voor Beemster
met een areaal te bouwen woningen pakweg
1200 stuk een grote stap in de goede richting. De koper weet wat hij krijgt voor wat
hij betaalt, spreekt ook een stuk makkelijker

met financiers bij aankoop. Ga dan in
de bestaande wijken in gesprek met
eigenaren/ woningcorporaties hoe je
collectief aan de slag kan en betaalbaar
naar gasvrij kan.

01 NICO DE LANGE

Ik ben Nico de Lange van 31 mei
1951. Ondernemer en getrouwd
met Evalien. We hebben 2 zoons
beide getrouwd en 5 prachtige
kleinkinderen. Allen woonachtig
in Beemster.
Vanaf 1998 maak ik deel uit van de
raadsfractie van de BPP waarvan de
laatste 16 jaar als fractievoorzitter.
Wat beweegt iemand om, na 20
jaar dit veredelde vrijwilligerswerk
te hebben gedaan, zich opnieuw
beschikbaar te stellen voor de
gemeenteraad?
Naast dat de partij mij heeft
gevraagd en de kiezer dat gaat
bepalen, is voor mij de hoofdreden
dat de positie van Beemster in een
komend herindeling traject voorop
staat. De keuze van een meerderheid van de gemeenteraad om te
fuseren met de buurgemeente
Purmerend. En het niet betrekken
van de inwoners van Beemster
bij deze keuze, maken dat met
de snelheid waarmee dit staat te
gebeuren daar een pas op de
plaats moet worden gemaakt.
Dit is voor mij de reden om opnieuw
beschikbaar te zijn en ik zal alles
in het werk stellen om Beemster
op termijn te loodsen naar een
gemeente Groot Waterland met
Purmerend als centrumgemeente.

Beemster gasvrij in 2030 is een niet
haalbare doelstelling!

Zoek voor de verspreide woningen en
(agrarische)bedrijven in het buitengebied
naar een in tijd en omschakeling, betaalbare, passende oplossing dan heb je de
termijn zoals door het rijk in beeld al snel
nodig om het gewenste resultaat te bereiken.
Ook de provincie geeft aan pas vanaf
2035 in te zetten op deze omvangrijke
omschakeling.

•

Beemster Polder Partij heeft deze motie
niet gesteund en is van mening dat je
naast de aandacht voor genoemde onderwerpen óók aandacht moet hebben voor
de wijze waarop je binnen termijnen met
goede alternatieven tot deze milieubesparende maatregelen kan komen.
In 2030 een aardgasvrije gemeente is voor
de bestaande bebouwing en nog meer
voor de bestaande bebouwing in het
buitengebied een omschakeling die financieel grote gevolgen heeft voor de betrokkenen. Dit nog los van de zoektocht naar
duurzame vervanging van bronnen om de
voorzieningen in stand te houden/brengen.
BPP is van mening dat je deze zaken in de
juiste volgorde aan moet pakken en eerst
met uitgewerkte alternatieven moet komen
binnen een tijdsbestek welke voor zowel
gebruikers als leveranciers/ nieuwe bronnen
tot een betaalbaar model zal moeten komen.
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02 BARBARA JONK - DE LANGE

Ik ben Barbara Jonk-de Lange ik
ben 43 jaar ik woon in Zuidoostbeemster met Mario en mijn 2
dochters van 14 en 17 jaar.
Momenteel ben ik werkzaam als
inval doktersassistente dit is het
vak waarin ik veel voldoening vind
om mensen te helpen en een rol
te spelen in de praktijkvoering.
Ik heb altijd al interesse in mijn
omgeving gehad. Net zoals ik
heel veel interesse in mensen heb.
Ik heb divers vrijwilligerswerk gedaan. Sinds 2007 ben ik betrokken
bij de BPP. Politiek gezien gaat
mijn interesse uit naar Zorg, dus
jeugd maar ook volwassenen/
oudere zorg, welzijn, onderwijs en
alles wat daar bij hoort en tussen
zit. Ook verkeer en recreatie/
toerisme interesseren mij.
Tot enige weken geleden mocht
ik namens de BPP als wethouder
sociaal domein in het college
zitten. Helaas heb ik moeten
besluiten om mijn functie neer te
leggen. Bij de verkiezingen in
2014 mocht ik op nr. 2 staan en
ik vind het een eer om dat nu weer
te mogen doen. Ik ambieer geen
wethouderschap maar wil mij als
raadslid graag inzetten voor onze
mooie gemeente en de prachtige
mensen die hier wonen.

Bestemmingsplanregels
Landelijk Gebied 2012
Bij de vaststelling Bestemmingsplan LG 2012 is een poging
gedaan om onder de opgelegde voorwaarden door rijk en
provincie, dat Beemster valt onder het gebied “Gecombineerde
Landbouw”, een flexibel bestemmingsplan vast te stellen.
Met enorme inzet van betrokkenen zijn naast hetgeen
vastgelegd in het Bestemmingsplan aanvullende regels
opgesteld waardoor het bestemmingsplan een flexibelere
karakter zou krijgen. Het gaf daarmee ruimte voor maatwerk.
In de lopende periode, met name de
laatste 2 jaar, worden de “aanvullende
regels” verschillend of juist niet toegepast.
Ook is te pas en te onpas de Werelderfgoed status een “sleutelwoord”
om wel of juist geen medewerking te
verlenen aan bouwaanvragen.
Hierdoor ontstaat verwarring, onvrede
en veel “gemor” in de polder.
Hierbij enkele casussen met korte
toelichting:
01. Loonbedrijf aan Middenweg: hier is
gebruik gemaakt van de aanvullende
regels zoals extra voorzieningen/
erf-inrichting eisen.
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02. Melkveebedrijf in kern Westbeemster
aan de Jisperweg: Op de nieuwe locatie
(Hobrederweg) is het bestemmingsplan
keihard gevolgd waardoor kleine tekortkomingen als niet relevant zijn gezien.
Op de locatie Jisperweg is bij de herontwikkeling juist wél gebruik gemaakt
van de aanvullende voorwaarden waardoor geen medewerking is verleend.
Gemakshalve is de zorgvuldig tot stand
gekomen Structuurvisie (mede tot
stand gekomen vanuit de Dorpsvisie
WB) als niet relevant gezien bij de
ontwikkeling op deze plek.
03. O
 p de hoek Jisperweg/ Hobrederweg
is de bestemming Handel & Nijverheid

ontnomen zonder medeweten van de
ondernemer en is een “krampachtig”
ontwerp pas na lang aandringen
eindelijk vergund.
04. Mijzerweg 1 Herbouw stolp hier wordt
een (postzegel)bestemmingsplan toegepast om met de aanvullende regels
wel tot een ontwikkeling te komen.
05. Oostdijk 7a Oprichten nieuwe woning/
stolp hier is ook een postzegelbestemmingsplan toegepast waardoor agrarische cultuurgrond aan de bestemming
wordt onttrokken. Dit met instemming
van de raad.
06. Jisperweg Akkerbouwbedrijf een
bouw- aanvraag om afwijkende goothoogte toe te staan ivm bedrijfsvoering
palletstapeling, een 10 maanden lopende
procedure wordt op basis van keihard
toepassen bestemmingsplan afgewezen
met als argument: Bestemmingsplan in
relatie tot WE status.
07. Jisperweg Twee naast elkaar gelegen
agrarische bedrijven: Een in 2013
verleende vergunning en inmiddels
gerealiseerde stal wordt in 2016 door
Omgevingsdienst IJmond te niet
gedaan en kan worden ontruimd.
Door eerder niet erkende status nabij
gelegen woning. Hier is college al

03 LEO SCHAGEN

Ik ben Leo, 66 jaar, gehuwd met
Annet Bot, vader van 4 al grote
kinderen, grootvader van een
kleinkind. Mijn wortels zitten in
de Beemster aarde. Als zoon van
een akkerbouwer en met een
moeder die een diploma had, als
gediplomeerd melkster. Ik werd
groot gebracht tussen 13 broers
en zuster. Een leven lang heb ik
me met het begrijpen van zaken,
de wereld en haar mensen bezig
gehouden. Professioneel als
ingenieur en watermanager en
interimmanager, als politicus,
als ondernemer met Schagen
Environment Engineering en als
polder kind. Elke dag kleeft er
klei aan mijn voeten, letterlijk en
figuurlijk.
Door mijn opvoeding in een
harmonieus gezin wordt je DNA
bepaald hoe je kijkt en voelt naar
die wereld. Je kunt je niet boven
de ander stellen, je moet delen
en het kan ook wel gewoon.
Tegelijkertijd leerde je ook voor
jezelf op te komen en dat je vader
en moeder niet alles voor je konden regelen. Je moest ook leren
op je zelf te vertrouwen. Je bent
gewoon wie je bent en je bent
dus ook bijzonder.

eerder op spoor gezet om middels een
Gemeentelijke Verordening op de Wet
Geurhinder en Veehouderij tot een
oplossing te komen. Dwangsommen
en mogelijke schadeclaim kunnen
grote gevolgen hebben voor alle
betrokken partijen.
08. Autogarage Oosthuizerweg:
Een principeverzoek bouw woning
wordt op basis van bestemmingsplan
afgewezen/ geen beroep tegen uitspraak mogelijk. Historische gegevens
over kaprichting in relatie tot de directe
omgeving worden als “niet relevant”
toegepast.
09. Waarbij tevens de archeologie nota
op een andere wijze wordt toegepast
als bij de casus Oostdijk 7a. Gezien de
begrenzing “overige gronden” gelijke
situaties.
10. Jisperweg 112c: Een bouwplan
vervangende bebouwing wordt op
basis van Bestemming verwezen naar
een dure procedure waar het GBA
duidelijk is dat de bestemming
“Wonen” is. Het betreft de locatie voormalig Ahu bedrijf welke is verplaatst.
De mogelijke ontwikkeling van extra
woningen wordt door vast te houden
aan de Ahu bestemming onmogelijk
gemaakt. Het (kleine) bouwplan is

op basis van “vergunningvrij bouwen”
inmiddels uitgevoerd.
11. M
 elkveebedrijf Zuiderweg nabij
Jisperweg: Hier ligt één bouwvlak van
3,8 ha (wat volgens het bestemmingsplan niet eens kan!) verdeeld over twee
zijden van de weg. Een warrige procedure
zorgde voor deze nieuwe begrenzing.
Tevens is onduidelijk of dit nu 1 of 2
bouwvlakken zijn waar de aanvrager
(kleine aanpassing melkstal) in de
veronderstelling is dat het 2 bedrijven
betreft.
Dit is een greep uit onderwerpen waar
aanvragers / bewoners / eigenaren / met
vragen komen bij de fractie BPP.
Zij tasten volledig in het duister en weten
vaak totaal niet waar zij aan toe zijn en
wat de gevolgen kunnen zijn voor bedrijfsvoering of verbouwing particuliere woning.
De indruk ontstaat dat ambtelijk het
Bestemmingsplan “keihard” wordt toegepast
zonder gebruik te maken van de mogelijkheden die als aanvullende maatregelen/
onderliggende documenten volgens de
gemaakte afspraken tot de mogelijkheden
zouden behoren, dit zoals met elkaar
afgesproken bij de vaststelling van het
Bestemmingsplan LG in 2012.

andere gevallen wordt juist wel medewerking gegeven (Mijzerweg 1A) op grond
van maatwerk (uitgevoerd in hoge kwaliteit
en anders financieel niet realiseerbaar)
Voor Beemsterpolderpartij waren dit in
november 2016 reden om met het college
hierover in gesprek te gaan. Bij de coalitie
bleek er namelijk weinig draagvlak voor
maatwerk waarin behoud en ontwikkeling
in een goede verhouding komen in een
gebied waar gewoon onder Europeseen wereldmarkt omstandigheden geconcurreerd moet worden.
Inmiddels in duidelijk dat de extra regels
als gevolg van het werelderfgoed een
bestemmingsplanwijziging ongeveer 4
maal zo duur maken qua leges. Het wordt
door die extra regels onzekerder of je in
een economisch plannende wereld nog
wel je plannen kan realiseren. Dit zijn
aanwijzingen dat op de ingeslagen
weg Beemster stap voor stap meer een
museum wordt.

•

Dat geloof in eigen kracht is ook
wat een deel is van het DNA van
deze polder Beemster. Het land
kan je veel geven maar als je niks
daar tegenover stelt dan is haar
natuur sterker dan de jouwe
en neemt zij het terug wat ze je
eerder schonk.
Door niet te oordelen, je niet door
de eerste de beste beschimping
aan gesproken te voelen, maar te
blijven analyseren en proberen
te begrijpen kun je al die rollen
die hierboven beschreven staan
uitvoeren. In dat licht acht ik me
samen in een team een instrument
van de goede zaak Beemster.
Als u denkt dat ik daar iets kan
betekenen zie ik dat graag terug
in uw reactie naar mij of in dit geval naar de Beemster Polder Partij.
Samengevat: Nieuwsgierig (wil
dingen begrijpen), gefascineerd
(maar heeft geen idolen), avontuurlijk (zoekt het andere, zelfstandig
(gelooft in eigen kracht), ondernemend (gaat waar andere afhaken).

Vaak is het ambtelijke sleutelwoord
“we zijn ook nog Werelderfgoed”. Maar in
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04 MART BAKKER

Hoe is het financieel
gesteld met de gemeente
Beemster?
Deze zijn volgens de ene graadmeter goed op orde (met de nu
bekende en vastgestelde feiten). Maar er kan ook zorgelijk naar de
financiën worden gekeken op de iets langere termijn. Daar moet
zoals altijd op worden gestuurd. Dat is de taak van bestuurders als
zij zeggenschap willen behouden.

05 IDA BREGMAN-MIDDELBURG

Ik ben Ida Bregman-Middelburg,
geboren Beemsterlinge en woonachtig aan de Middenweg in
Noordbeemster. Voorheen was
ik werkzaam in de cijfertjes.
Onze kinderen zijn inmiddels
uitgevlogen. Ik ben nog werkzaam
als agrarisch ondernemer en
eigenaar van pompoenboerderij
Bregman en dus tevens rentmeester
van een historisch pand.
Ik vind verkeersveiligheid belangrijk. Het wonen in de polder
uitbreiden en benutten waar dit
mogelijk is. Denk aan splitsen van
woningen. Het aan banden leggen
van de gaswinning NAM. Inmiddels
weten we waar dit naar toe kan
leiden. Een sociaal welbevinden
voor alle polderbewoners.

De gemeentelijke begroting werkt uitsluitend met gegevens die zijn vastgesteld.
Die feiten, gebaseerd op vastgesteld
beleid en bijbehorende kosten en baten
worden verwerkt in de begroting. Samen
moeten deze kosten en baten per jaar
sluitend zijn. Zijn deze niet sluitend dan
kunnen overschotten of tekorten ontstaan
die op zijn laatst bij de jaarrekening worden
verrekend met reserves. Daarenboven zijn
er ook zaken die zich nog niet feitelijk
hebben voorgedaan en die met een zekere
kans kunnen optreden. Dit betreft de risico’s.
De som van de risico’s, die met een bepaalde kans kan optreden, moet kleiner zijn
als de som van de reserves inclusief de
vrije(belasting)ruimte.
In de wetgeving is vastgelegd dat provincies
toezichthouders zijn op de positie in brede
zin van gemeenten. Zij kijken breder dan
alleen naar geld. En dit is tegenwoordig
een belangrijke rol die de provincie goed
hebben opgepakt. Dus om te beoordelen
of een begroting op orde is wordt onder
andere gekeken over een periode van 4 jaar
vooruit: Sluitende meerjarenbegrotingen,
schuldpositie, kapitaalgoederen en risicomanagement. De risico’s moeten namelijk
zijn vastgesteld en in totaal voldoende zijn
gedekt door het totaal aan reserves. Verder
kijkt de provincie of een bestuur in staat is
de doelen die zij stelt (en moet stellen) ook
kunnen behalen. Dat is een uitdrukking
van de bestuurskracht.
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Ook bij gemeenten treden er zaken op die
niet eerder werden voorzien. Uitkeringen
van het rijk kunnen fluctueren, besluiten
kunnen in het nadeel keren en er kunnen
fouten optreden. Deze schokken moeten
met de reserves worden gedempt. Daarom
kan niet volstaan worden met een weerstand factor gelijk aan 1, maar is deze uitvoorzorg tenminste een factor 0,5 groter.
Er is dus niks aan de hand als er onverwachtheden optreden, als deze maar langjarig
tot voldoende dekking leiden. En mocht
het dan nog meer tegenvallen dan verhoog
je als gemeente de belastingen, kijk je
kritisch naar je uitgaven en of je nog wel
de gemeente kan zijn die je was. Was je te
royaal, of stelde je je kwaliteitseisen te
hoog dan ga je die bijstellen.

Er is dus niks aan de
hand als er onverwachtheden
optreden, als deze maar
langjarig tot voldoende
dekking leiden.

Als het dan nog helemaal niet lukt, kan je
onder curatele komen van het rijk, waarbij
de provincie de curator wordt. Maar failliet
ga je niet en je wordt alleen beperkt in je
uitgaven of je moet de belastingen meer
verhogen dan je zelf zou willen. Je bent
dan een artikel 12 gemeente. Menige
gemeente in Nederland heeft deze status
tijdelijk gehad. Veelal gemeenten waar veel
ontwikkeling plaatsvond (veelal woningbouw), zoals een aantal jaren geleden
Purmerend. En dat zelfs hoeft nog geen
probleem te zijn, want dan gaan oude
vastgeroeste regels aan de kant en kan er
met nieuw elan een betere gemeente
worden opgebouwd. Artikel 12 kan dus
ook een oplossing zijn van veel vastgelopen

Ik ben Mart Bakker getrouwd met
Tineke Visser. Wij hebben 2 dochters, 2 schoonzoons en 4 kleindochters. We wonen aan de Purmerenderweg waar we een Bloem
en Groenten zaadveredelingbedrijf hebben onder de naam Maatschap M. en T. Bakker. Samen met
K.Brand en A.C.Bakker was ik 43
jaar geleden een van de oprichters
van de BPP. Deze partij draag ik
nog steeds een warm hart toe. Ik
ben nu voor de tweede keer voorzitter van de partij. In de periode
2006-2014, ben ik 8 jaar raadslid
voor de BPP in de Gemeenteraad
geweest. In 2014 stond ik op de
kieslijst op plaats 13, maar door
omstandigheden in 2016 ben ik
weer teruggekeerd als raadslid. Ik
sta nu op plaats 4 van de kieslijst
en zal me weer volledig inzetten
voor de BPP.

dossiers en operationele en bestuurlijke
conflicten. Zoals de begroting van Beemster
werd vastgesteld op 7 november jl. zijn de
vooruitzichten goed omdat het voldoet
aan de belangrijke graadmeters, te weten
meerjarenperspectief is positief en de
weerstand ratio en schuldpositie zijn op
orde. Maar er zijn wel verbeterpunten,
want volgens de provincie is het risicomanagement niet actueel en zijn de
beheerplannen van de kapitaalgoederen
(denk aan wegen binnen de bebouwde
kom, bruggen, groenvoorziening en
speeltoestellen) niet op orde. Daar heeft
de provincie een goed punt, maar gezien
de voorgenomen acties van het gehele
gemeentebestuur is dat reden geweest
om haar toezicht niet verder te verscherpen.
Is het dan helemaal op orde, ja, per 2017/2018.
Nee, als je nu kijkt naar de effecten die nu
weer bekend zijn. Hier moet weer net
als voorgaande jaren keihard worden bijgestuurd om de graadmeters op orde te
houden. En dat kunnen we. Financieel is
het dus business as usual. Er moeten gewoon
de juiste keuze gemaakt worden. Met die
juiste prioriteiten kan Beemster nog zeker
10 jaar zelfstandig zijn op basis van een
goede samenwerking met Purmerend.
Wilt u meer weten over wat ons te wachten
staat lees dan verder over de nabije toekomst
die zich nu dus al aandient in het deel:
Wat staat Beemster financieel te wachten
in de komende jaren?

•

Hoe nu verder met de
Nederlandse veehouderij?

DEBAT
ONDERNEMERSVERKIEZINGS

DONDERDAG 15 MAART

Hét Ondernemersverkiezingsdebat door de Beemster
Ondernemer en de Land-en
Tuinbouworganisatie LTO.
Hierbij zijn onze ondernemers
aan zet en kunnen vragen
stellen aan alle kandidaat
raadsleden.
Locatie: Kavel 2 (golfbaan)
Volgerweg 42
Inloop: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

BPP
Deze parallel mag je trekken nu de provincie Noord-Brabant heeft
gekozen voor strengere milieu-maatregelen en een versnelde
transitie naar een duurzame veehouderij. De gestelde doelen met
afspraken rond het terugdringen van uitstoot van stikstof in 2028
moeten nu al in 2022 middels strengere milieuregels worden
gehaald. De Nieuwe Oogst van 15 juli jl., het vakblad voor de
agrarische sector, doet uitgebreid verslag. De impact die het
besluit van het provinciaal bestuur van Noord-Brabant heeft zal
als een olievlek over de nationale veehouderij kan gaan werken.
Als uitgangspunt is het onderzoek Veehouderij en Gezondheid

schade en zelfs dodelijke slachtoffers.
Het signaal uit Brabant is duidelijk. Maar
ook in onze regio zijn ernstige gezondheidsproblemen ontstaan uit emissie van
lokale bedrijven. Het is dus ook zaak dat
wij bestuurlijk als gemeente onze verantwoording nemen binnen de grenzen van
de wet en bevoegdheden van het gemeentebestuur.
Waar kun je aan denken om de effecten
te beheersen en op een blijvend duurzame
wijze in de polder agrarische activiteiten
te kunnen uitvoeren en faciliteren als
gemeente?
Allereerst zal de emissie moeten worden
aangepakt. Dit moet door alleen emissiearme

of -vrije stallen bij nieuwbouw toe te staan.
Bestaande bedrijven dienen ingeval van
risico’s met nabij gelegen objecten
(woningen, wegen, andere bedrijven)
direct maatregelen te nemen om hun
emissie te beheersen.
Verder dient er zorg te worden gedragen
voor goede communicatie. Een betrouwbare, faciliterende overheid met doelgerichte regelgeving. De documentaire
‘De boer op’ door Marieke de Man en
Maarten van Blokland is beslist de moeite
waard om te worden gezien en kan
bijdragen aan een beter begrip aan de
voor Nederland zo belangrijke agrarische
sector, die mede dienend moet zijn aan
de volksgezondheid.

•

Omwonenden van het RIVM (Rijks Instituut Volksgezondheid en
Milieu) ingezet waarvan de provincie heeft gezegd dat er aanvullend onderzoek moet plaatsvinden.
Wat betekent dit voor de Noordelijke
provincies! Noord-Holland en met name
ons gebied Beemster? In tegenstelling tot
het Brabantse betreft het hier overwegend
grondgebonden bedrijven. Goed geregelde
mestafzet contracten zorgen voor praktische
oplossingen. Met relatief weinig transportbewegingen wordt op een duurzame wijze
de afvoer van de extra fosfaat vanaf het
bedrijf uitgevoerd. Zijn we dan gevrijwaard
van extra, vervroegde, regelgeving?

Die zekerheid is en komt er niet.
Hoe nu verder! Van groot belang is te
onderkennen dat er een probleem is met
de algemene gezondheid van burgers.
Het gaat dus niet meer over stank of
geluid. Het gaat hier over de grootschalige
uitstoot van fijnstof en ziektekiemen uit
immer groeiende bedrijven. Het moet
duidelijk zijn dat er grenzen zijn. De
Q-koorts is een zaak die heeft duidelijk
gemaakt dat er sprake is van blijvende

?

Blik op de weg met blik op het fort! Is dit verantwoord parkeren?
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06 ROZA MARIE LANGERIJS-GROOT

Ik ben Roza Marie Langerijs-Groot,
geboren in Markenbinnen, opgegroeid op de boerderij, getrouwd
met Dick en woon nu 40 jaar met
veel plezier in de Beemster aan de
Zuiderweg, waar wij samen eerst
melkkoeien hielden, maar nu
alleen nog schapen, veel schapen.
Wij hebben 3 dochters en zij
wonen alle 3 met hun gezin ook
in de Beemster. Ik heb gewerkt als
directiesecretaresse bij een assurantiekantoor en toen onze dochters op turnen zaten, heb ik in het
dagelijks bestuur van Gymnastiekvereniging Hercules gezeten.
Nu ben ik al vele jaren vrijwilliger
bij zorgcentrum Middelwijck en
secretaris bij de Vrouwen van Nu.
Ik wil mij graag inzetten voor de
belangen van de Beemsterlingen,
meedenken en praten over hoe
wij de komende jaren onze mooie
polder zolang mogelijk zelf kunnen
besturen, nu met ambtelijke hulp
van onze buurgemeente. Als later
een eventuele fusie onontkoombaar
blijkt dan gaat mijn voorkeur uit
naar samengaan met omringende
plattelandsgemeenten.

Leefbaarheid in de polder!
Het wordt drukker in Noord-Holland en ook in de Beemster.
In meerdere opzichten. Om alle doelgroepen te kunnen
huisvesten en perspectief te geven is het aantal inwoners
gestegen en via woningbouw zal dit de komende jaren nog
verder toenemen. Dit betekent ook dat meer mobiliteit en
economische activiteit zijn te verwachten.
Dit vertaalt zich in een aantal onderwerpen waar aandacht en sturing op
nodig is om de leefbaarheid in en de
openheid van de polder te garanderen
en waar mogelijk te verbeteren. Denk
hierbij aan:
01. Aansluiten Purmerenderweg op
N244 en noordelijker N23 met de
N243
02. Noord-zuid verkeer dat onvoldoende op de A7 wordt bediend
03. Tegelijkertijd vindt overdracht van
wegen plaats door het afstoten van
wegbeheer door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK).
04. Agrarische activiteiten door schaalvergroting en daarmee verzwaring
materieel en uitbreiding opstallen.

Kantoorgebouw Gebr. van ’t Hek.
Het Beemster familiebedrijf is goed voor
de woon- en werkbalans.
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05. T oename mobiliteit geeft parkeerdruk
in bebouwde kom
06. S chiphol groeit door met veel vliegbewegingen boven ons leefgebied
07. T oeristen weten de polder steeds
beter te vinden.
08. I n de diepe bodem voert de NAM de
productie van aardgas op
09. E n intussen rukken exoten op als nijlganzen en groene halsbandparkieten
die de ruimte overnemen van en
predatiedruk vergroten op grutto,
kievit en veel van de kleinere inheemse
vogels.
Al deze aspecten leveren (geluid)hinder,
fysiek gevaar, trillingen, bedreigingen en
dus beperkingen op die de leefbaarheid
aantasten.

Provinciale wegen en wegen
overdracht door HHNK
De provincie gaat voortvarend de veiligheid
en beschikbaarheid van wegen door de
polder aanpakken. Een flink deel van de N503
is al te bewonderen. De weg is ontegenzeggelijk in vele opzichten verbeterd. Maar in
de verbetering zit ook een addertje en dat
is de uitdaging om ook de snelheid en daarmee de leefbaarheid te bewaken. Het blijven
namelijk gewoon erfontsluitingswegen.
Deze worden opgewaardeerd tot gebiedsontsluitingswegen.
Tegelijkertijd is HHNK haar kerntakenbeleid
aan het uitvoeren. Dit leidt tot overdracht
van de wegen aan gemeenten. HHNK geeft
al een paar decennia aan dat wegen (onderhoud) niet haar kerntaak is. Het gevolg is
dat zij beleidsmatig met een beperkte visie
haar taak heeft opgevat. Zij gedroeg zich
beleidsmatig al die tijd niet als eigenaar maar
als tijdelijk oppasser. Uitvoerend is dit overigens een genuanceerder verhaal. De tijd
stond echter niet stil in deze beleidsarme
tijd. De wegen in de buitengebieden kregen
sluipenderwijs een andere functie. Maar
daarop is niet geanticipeerd. De inrichting
van de wegen heeft geen gelijke tred gehouden met al het sluipverkeer. Ze zijn daar
dan ook niet op ingericht. De visie was ook
hier alleen gericht op verkeersveiligheid,
maar niet op de leefbaarheid. Dit probleem,
deze beleidsarmoede, is zowel bij de
provinciale wegen als bij HHNK wegen
waar te nemen. Zij achten zich als het om
wegbeheer gaat verantwoordelijk voor de
wegveiligheid maar niet of onvoldoende
voor de leefbaarheid.
Als dit zo voortgaat krijgt Beemster van
HHNK feitelijk wegen overgedragen uit de
vorige eeuw. De bruidsschat bij overdracht
zal dus niet alleen een periode van 10 jaar
onderhoud moeten omvatten als een voorwaarde bij overdracht, maar ook borgen dat
hier wegen in een staat worden gebracht
die het nog verder toenemende verkeer uit
de noordkop door de polder veilig en leefbaar houdt. Dit kan alleen met een goed
ingericht wegennet met geluidsarm asfalt
en snelheid (traject?) controle.
Diverse provincies in ons land beginnen
dit te begrijpen. Zij zien dat om de veiligheidsdoelstellingen te bereiken het niet
langer loont om alleen in asfalt te denken.
Er zijn nieuwe stappen nodig om de
weggebruiker tot een verantwoordelijke

Speelruimte nodig
in de polder!
Spelen is voor iedereen de beste wijze om elkaar te ontmoeten, te ontdekken, dingen te vergeten
en om te bewegen. Bij spelen denken we altijd aan kinderen. Maar behoefte aan bewegen en
ontmoeten is er bij alle leeftijden. Juist die centrale plaatsen in de polder waar een bal kan worden
getrapt, over een boom kan worden gekropen en waar jong en oud elkaar ontmoeten, daar kun
je in deze grote open polder niet genoeg plekken voor maken.

bestuurder te bewegen. Het is bijna al
zover dat de bestuurder het niet meer
uitmaakt maar de elektronica in de auto
die de snelste weg wijst. En dat is vaak
door de polder.
Er zal dus zwaar moeten worden ingezet
bij de onderhandeling met HHNK om hier
geen knollen voor citroenen te krijgen.
De huidige verdeel en heers methode,
door met slechts een deel van de gemeenten te onderhandelen, is daarbij
een slecht teken. Gemeente Hoorn en
andere gemeenten hebben er belang
bij om niet met de polderproblematiek
in het zuiden te worden geconfronteerd.
Zij kunnen straks zeggen dat hun inwoners ontlast zijn van de waterschapslasten
op het onderdeel wegen. Maar dit gaat
wel ten kosten van de zuidelijk gelegen
gemeenten die als sluiproute wordt
gebruikt. Waakzaamheid is hier op zijn
plaats. HHNK moet daarom bij de overdracht wegen leveren die niet alleen
qua asfalt en steen in een technische
staat zijn maar ook voorzien van een
systeem met trajectcontrole. Daarnaast is
HHNK site-holder van het Werelderfgoed.
Dit omvat het instandhouden van het
patroon van wegen en sloten omzoomd
met bomen. Van deze taak kan HHNK
niet eenvoudig worden ontheven. Het
laat zien dat deze wegenoverdracht een
gecompliceerde operatie is die nu met
de verkeerde aanpak is gestart. Beemster
heeft een geheel ander belang als bijvoorbeeld Hoorn. Dit terwijl getalsmatig
inwoners van Hoorn juist de grootste
gebruikers van deze wegen zijn. De achterstand door deze beleidshouding moet
voor overdracht zijn weggenomen dan
wel contant zijn gemaakt. Beemster zal
er alleen voor komen te staan en kan de
doorgaande forensen niet verbieden, maar
heeft wel de zorg dat deze forensen zich
moeten bekommeren om de leefbaarheid.
Fietsers moeten ook op alle doorgaande
wegen veilig en snel van en naar hun
werk kunnen gaan. Ook op de Purmerenderweg waar een vrij-liggend fietspad
noodzaak wordt na de aansluiting op
de N-244. In de bruidsschat die HHNK
aan Beemster overdraagt zal naast de
trajectcontrole ook een som voor het
realiseren van dit fietspad moeten
worden opgenomen.

•

Door daar ingewikkelde en kostbare toestellen in op te nemen, vervaardigd uit
samengestelde onnatuurlijke materialen wordt het speelterrein stap voor stap
gekaapt en verengd tot een domein dat volgens formele regels en wetten beheerd
moeten worden door professionals.
Dat is precies niet de richting waar de BPP in dacht toen zij de voorgestelde oude
weg van de portefeuillehouder nogmaals met 5 jaar met € 50.000 per jaar verlengd
zag. Nu na 15 jaar voorstellen doen om eens een andere weg in te slaan voor het
beheer van de openbare ruimte vond de BPP het wel genoeg. De woorden die door
andere partijen vervolgens in de mond worden gelegd dat er bij nieuwbouw dus
helemaal geen speelterrein moet komen zijn dan ook geheel voor hun rekening.
Het bewijst dat zij nog niet de stap naar het teruggeven van de buitenruimte aan
de bewoners hebben kunnen maken.
Nu in een tijd dat voor een duurzame meerjarenbegroting de belastingen met bijna
60% verhoogd zouden moeten worden is het ook goed om eerst te snoeien in het
oude beleid. Dit oude beleid kost namelijk ook veel ambtelijke tijd en dus geld.
Als Beemster inwoners zelf stap voor stap het beheer van die buitenruimtes weer
oppakken, dan is daar heel veel beweging, ontmoeting, ruimte voor eigen invulling
en dus ontdekken mogelijk. Dat is wat wij voorstaan. Niet van boven opgelegd
maar fijn zelf en met elkaar bepalen zonder te
veel bureaucratie.

Het bewijst dat zij
nog niet de stap naar
het teruggeven van
de buitenruimte aan
de bewoners hebben
kunnen maken.

Het zal nog een harde dobber worden om
hier politiek een lijn in te krijgen. Politiek is
altijd bang voor haar achterban. Dat is dus
in dit geval een slechte raadgever.
We gaan voor een zelfstandige en sterke
Beemster gemeenschap waar participatie
in veel gedaanten vorm gaat krijgen.
Daar moet het gemeentebestuur en dus ook
de gemeenteraad het voorbeeld in geven. Dan wordt het ook voor de bewoners
een veilige stap om initiatieven te gaan ontplooien en op de aangewezen locaties
voor jong en oud speelruimte te creëren.
Wij zien in het voorjaar 2018 graag hoe de bewoners
hierover denken door middel van hun stem.

•

07 NIEK KONIJN

Ik ben Niek Konijn, 26 jaar. Thuis
heb ik samen met mijn ouders een
agrarisch bedrijf dat ik combineer
met een baan bij CONO Kaasmakers. Daarnaast mag ik graag voetballen en een biertje drinken op
de kermis.
De gemeente is de overheid die
het dichtst bij de burgers staat. Ik
vind ik het belangrijk dat ook de
belangen van de jonge Beemsterling goed worden behartigt, daarom heb mezelf aangesloten bij de
BPP. Zij zijn de politieke partij die
zonder sturing van bovenliggende
(landelijke of provinciale) partijlagen zich inzetten voor de belangen van de bewoners van Beemster. Bij de BPP kan ik vrijuit
spreken over wat ik denk dat goed
is voor de polder. Ik wil me dan
ook inzetten voor de jonge Beemsterlingen en daarnaast een goede
vertegenwoordiger zijn voor mijn
agrarische collega’s.
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Wat staat Beemster
financieel te wachten
in de komende jaren?
Meteen maar met de deur in huis vallen? Er moet keihard worden
bijgestuurd om alle zaken op orde te brengen en te houden. Gemiddeld heet dat werk.
Als je de juiste prioriteiten stelt dan pak
je die een voor een aan en ga je in dit geval
van Beemster met je in Purmerend gevestigde ambtenaren er mee aan de slag zoals:
01. De risico’s en de kans dat ze zich voor
doen goed te bepalen;
02. De beheerplannen starten met de
uitvoering als de gemeenteraad het
over de gepresenteerde kwaliteit eens
wordt. Want meer kwaliteit vergt ook
een hoger budget. Op dit onderwerp
gaat de gemeente door de uitbreiding
van areaal (er komen door woningbouw meer kapitaalgoederen die
onderhoud vergen) nog flink meer
betalen aan de uitvoerende organisatie
van Purmerend. Gesproken wordt over
4,5 ton per jaar meer.
03. De werkelijke kosten van samenwerken
boven tafel te krijgen en daarmee de
samenwerking weer nieuw leven in te
blazen (samen met enkele belangrijke
operationele afspraken). Hier lopen
de ideeën over de kosten sterk uiteen.
Het gemeentebestuur zal hierover
keihard moeten onderhandelen om
op feiten gebaseerde getallen hierover
op tafel te krijgen. Niet vertellen dus
maar tellen en dus verantwoorden.
Om toch een idee van de extra kosten
te geven boven de lumpsum uit de
overeenkomst van 2013 kan dit wel
eens over 3 ton/j gaan.

04. H
 et gesprek aangaan met het hoogheemraadschap over de voorgenomen
overdracht van wegen buiten de
bebouwde kom. Alleen met een goede
bruidsschat en goede afspraken over
de staat waarin het opgeleverd wordt,
kun je het hierover eens worden.
De bomen en het gedeelde siteholderschap zijn nog wel een paar harde
noten. Vooralsnog zijn hier geen kosten
te schatten. Maar als de overdracht
heeft plaatsgevonden zal in de orde
van 1,5 miljoen per jaar aan onderhoud
aan de buitenwegen nodig zijn om
die op een landelijk vastgesteld niveau
te brengen en te houden. Bij dit soort
bedragen is het duidelijk dat hier
gestuurd moet worden op beheersing
van de onderhoudskosten bijvoorbeeld
door snelheid en as-last te beheersen.

Nu, voor een zich
in aantal bewoners sterk
groeiende gemeente
(in 20 jaar 1,5 maal
zo veel inwoners)
staan wij er goed voor
in Beemster.
05. T egenvallers zoals nu de uitgestelde
verkoop van het gemeentehuis, zullen
ook een nieuw gat kunnen slaan in de
begroting, ja ook die van 2018.

08 LISANNE OUDSHOORN

Ik ben Lisanne Oudshoorn.
Ik ben 21 jaar en volg de opleiding
bestuurskunde.
De reden dat ik voor de BPP heb
gekozen is, omdat ik vind dat zij
het dichtst bij haar inwoners staat.
Ook wilde ik meer leren over
de lokale politiek en het sluit
ook heel erg goed aan bij mijn
opleiding. Op school leer ik de
theorie en bij de BPP partij zie ik
het in praktijk gebeuren.
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Maar over het geheel gezien, is dit niet
anders als de afgelopen 20 jaar. Ook aan
het begin van deze eeuw stonden we voor
dit punt en werd een kerntakendiscussie
gevoerd om de kosten te beheersen.
Nu, voor een sterk groeiende gemeente
(in 20 jaar 1,5 maal zo veel inwoners) staan
wij er goed voor in Beemster. Nog even
wat cijfers gebaseerd op de begrotingen
van 2018 t/m 2021:

Daarom gemeentebestuur, maak de goede
keuzes, werk aan de juiste prioriteiten en
werk parallel aan een stevige toekomst,
maar nu nog even zelfstandig.
In het nieuwe college komt het erop aan dat
deze zaken 100% worden onderschreven.

•

Graadmeters voor een goede financiële positie

Beemster

Purmerend

Meerjarenperspectief 2018

198.000

783.000

2019

423.000

620.000

2020

694.000

1.418.000

2021

748.000

1.338.000

Totale schuld, incl. kort en overlopende passiva

14,44

317,3

Bruto schulden per inwoner in euro’s

~1570

~3966

Weerstandvermogen in miljoen euro

5,6

18,5

Weerstandratio= beschikbare/benodigde capaciteit 2,67

0,88

Eigenvermogen * miljoen euro

8,4

25

Solvabiliteit eigen/vreemd vermogen

34%

8,6%

Onbenutte Belastingcapaciteit in miljoen euro

1,4

4,1

Ruimtelijk ordenen in het Buitengebied
In de aanloop naar de 2e Kamerverkiezingen op 15 maart 2017
zijn we een zoektocht gestart naar partijen die er naar streven/
respectievelijk vermelden in hun verkiezingsprogramma:
“Het instellen van een Ministerie van Landschap & Voedsel”
(v/h Ministerie van Landbouw). Het is van groot belang dat
een sector die continue verwikkeld is in een kluwen van telkens
veranderende regelgeving op de juiste wijze landelijk wordt
vertegenwoordigd en daarbij vanuit Den Haag daadwerkelijk
een vuist kan maken in Brussel.
Regels vanuit de EU worden door landelijk
beleid vaak anders geïnterpreteerd en
maken daardoor vaak onderdeel uit van
een strenger regiem.
De staatsecretariaten uit de laatste decennia
met haar vertegenwoordigers krijgen lage
waardering als het gaat om het uitvoeren
van taken die de gehele agrarische sector
plaatsen op het niveau dat zij verdienen.
De belangen zijn groot, we zijn wereldwijd
het 2e exportland van agrarische producten
en binnen de EU zijn er slechts twee landen,
waaronder Nederland, die geen ministerie

van Landbouw hebben. Het beheer van het
agrarisch productiegebied dient te worden
gefaciliteerd en beschermd.
Inmiddels is er na een lange onderhandelingsperiode een ministerie van Landbouw
Natuur en Voedselkwaliteit ingesteld wat
recht doet aan de importantie van de
agrarische sector.
Lokaal beleid:
Voor onze droogmakerij de Beemster zijn
de landelijke regels een afspiegeling van

Bij het ter perse gaan van deze editie blijkt uit voorlichting voorbereiding
invoering Omgevingswet, tot nu bekend invoeringdatum in 2021, dat er een
mogelijkheid bestaat om afstandcriteria milieu begrenzing niet keihard vast te
leggen. Dit kan door gemeenten per casus worden beoordeeld en kan de tot nu
gehanteerde 50 meter grens voor het buitengebied en 100 meter begrenzing
bebouwde kommen zowel naar boven als naar beneden worden bijgesteld.
Dit zou met politieke wil voor Beemster een oplossing kunnen zijn voor met name
bestaande knelpunten. Hierdoor kunnen woningen die binnen de huidige
begrenzing liggen worden gezien als wat nu bij wet in ontwikkeling is als
“plattelandswoning” en worden ingepast naast agrarische bedrijvigheid.
Voor BPP blijft overeind dat in het agrarisch productiegebied géén nieuwe
woningen worden toegestaan behoudens vervangende bebouwing en voor
vrijkomende agrarische bebouwing naar een passende oplossing wordt gezocht
binnen de nog vast te stellen Omgevingswet.

wat de agrarische sector wordt voorgelegd.
Bestemmingsplannen zijn voor het overgrote
deel afgeleid van wat landelijk/provinciaal
bij wet wel of niet wordt toegestaan.
Toch is er ook enige beleidsvrijheid binnen
de bestemmingsplannen die na een lang
voortraject middels de notitie Behoud Buitengebied vanaf 2006 uiteindelijk is vertaald in
het Bestemmingsplan Buitengebied 2012.
Hier is met de agrarische sector in diversen
platforms, werkgroepen en sessies veel tijd
en inzet gepleegd om de aanwezige waarden
te respecteren. Dit met aandacht voor het
economisch belang en om een “Beemster
eigen” invulling te geven aan het open
landschap.
Het provinciaal beleid is hier duidelijk in:
Geen verstedelijking in het buitengebied!
Functiewijzigingen:
Op de agenda van raadscommissie en raad
wordt de gemeenteraad van Beemster met
regelmaat geconfronteerd met functiewijzigingen in het open gebied. Vaak is dit een
wijziging van een agrarische bestemming
naar een woon bestemming.
Deze wijziging zou een logisch gevolg
moeten zijn voor objecten die qua gebruik
aan de agrarische sector worden onttrokken
ware het niet dat wonen en agrarische activiteit met elkaar in conflict kunnen komen.
Landelijk is bepaald dat afstandcriteria dit
zouden moeten borgen en een zoektocht
naar deze borging/ bescherming is het
afstemmen van (voormalige) agrarische
objecten die particulier worden bewoond
op een wet die voorziet in wonen en tegelijkertijd bescherming biedt aan activiteiten
op naastgelegen agrarische bedrijven/
bouwvlakken.
Al sinds 15 jaar is de wetgever op zoek naar
mogelijkheden om invulling te geven aan
deze vorm van wonen in het landelijk gebied.
Dit zou de “Wet Plattelandswoning” moeten
worden.
Tot op heden is de wetgever er niet in
geslaagd om met de juiste uitgangspunten
gestalte te geven aan deze wet.
BPP is van mening dat we als gemeenteraad
geen functiewijzigingen in het algemeen,
maar zeker geen woonbestemmingen,
in het buitengebied toe moeten staan.
Dit zolang er geen zicht is op een oplossing
die zorgt dat het agrarisch belang en wonen
elkaar niet in de weg zitten.

Wonen in de Beemster:
Daar waar de provincie duidelijk is in haar
Structuurvisie: geen verstedelijking in het
open landschap waardoor extra particuliere woningen in het buitengebied geheel
volgens het geldende bestemmingsplan
niet zijn toegestaan. Uitzonderingen hierop
kunnen zijn weg te saneren voormalige
agrarisch gebouwencomplex waar vervangende woningbouw kan plaatsvinden op
door de provincie aangewezen locaties of
bij woonkernen.

Geen verstedelijking
in het buitengebied!

Reguliere woningbouw kan slechts plaatsvinden op de daarvoor aangewezen locaties
als 4e kwadrant in Middenbeemster en de
Uitleglocatie Zuidoostbeemster (Purmerend
handen af van deze locatie) welke zijn
vastgelegd in de Structuurvisie Waterlands
Wonen. Binnen deze locaties kunnen de
komende decennia voldoende woningen
gebouwd worden voor onze eigen inwoners,
inclusief betaalbare woningen voor starters
en onze jongeren. En daarnaast voor hen die
voldoen aan de criteria volgens de Woonvisie voor de lokale en regionale woonmarkt
zoals door de gemeenteraad van Beemster
is vastgesteld

•

09 WILLIAM DUIJN

Ik ben William Duijn mijn beroep is
agrarisch ondernemer, ik heb mijn
bedrijf aan de Volgerweg.
Ik ben in de lokale politiek gegaan
omdat ik het belangrijk vind dat de
agrarische sector goed vertegenwoordigt moet blijven binnen de
Beemster en ook binnen de BPP.
Mijn interesses gaan dan ook
vooral uit naar de domeinen ruimtelijke ordening en gemeentelijke
financiën.
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Speerpunten
verkiezingsprogramma:
• Beemster blijft zelfstandig tot stad en platteland in de juiste verhouding komen.
etrek in dit proces alle Waterlandse gemeenten met Purmerend als
• Bcentrumgemeente.
met ontwikkelpotentie woningbouw en belastingen
• Zinetomverdiencapaciteit
zelfstandigheid te borgen.
ehoud het open karakter in het buitengebied. En bescherm de agrarische
• Bbedrijvigheid
met toekomstbestendige afstandscriteria voor bestemmingsgrenzen en milieuafstanden van bedrijven tot woonobjecten.

• Behoud van het open karakter in het buitengebied.
stolpen en gebruiksmogelijkheden voor vrijkomende agrarische
• Behoud
bebouwing.
• Gaswinning locatie Noordbeemster geen nieuwe concessieverlening.
• Beemster ondernemers faciliteren en waarderen op economische basis.
één clusters van woningen in het Buitengebied. Bouwen doen we in de
• Guitleglocatie
Zuidoostbeemster en 4e kwadrant de Keyser Middenbeemster.
leine kernen West en Noordbeemster in het kader van de leefbaarheid
• Kbouwen
op inbreilocaties en bij bedrijfsverplaatsing.
etaalbaar bouwen voor alle doelgroepen, sociale koop, huur, starters en
• Bseniorenappartementen.

Met deze verkiezingskrant wil de BPP duidelijk maken niet langer in
gescheiden programma’s te denken bij het besturen van een
gemeente. Dit ontschotten, of anders gezegd stoppen met per
thema denken, moet dus niet alleen plaatsvinden in het programma
Beemster samenleving. Het moet verbonden zijn met programma’s
Wonen, Duurzaamheid, Omgeving, Veiligheid en Werken. Door in te
zetten op preventie en het daarin betrekken van deze programma’s
dienen op termijn structurele effecten te worden bereikt.
Die effecten zijn bij een één programma-benadering niet of pas
veel later te bereiken.

Samen… leven
Om het denken daarover structureel te
beïnvloeden dient dan ook met andere
meetfactoren dan financieel gerichte kengetallen te worden gewerkt. Perspectief,
erbij horen en geluk zullen ook moeten
worden gemeten. De eerste kans om dit
toe te passen is de woonagenda. Daarna
kun je afspreken waar het een eerste keer
praktisch wordt uitgevoerd.
De kop en het artikel in het NHD-editie
Waterland van 30 november jl. is een goed
voorbeeld van dit ontschotten: Tijmstra wil
nieuwe opvang voor jongeren. Door woonruimte vrij te maken en nazorg na hun 18de
jaar, geeft het team Samenleving van de
gemeente Purmerend blijkt hoe invulling
gegeven wordt aan het begrip perspectief
en hoe dit vertaald kan worden in geluk en
erbij horen.
Context
Het sociaal domein is met overdracht van
taken vanuit het rijk en provincie voor alle

• In elke kern een Dorpshuis met bibliotheek servicepunt of op basisschool.
• Faciliteer de herontwikkeling kerkgebouw en omgeving in Westbeemster.
• Stimuleren behoud van basisonderwijs in Westbeemster.
a ingebruikname oprit Purmerenderweg N-244 nut en noodzaak vrijliggend
• Nfietspad
langs Purmerenderweg richting noorden in beeld brengen.
oorgaande (sluip)routes op polderwegen veel frequenter controleren op
• Dgedrag
en snelheid.
• In 30 KM zone’s veel frequenter controleren op gedrag en snelheid.
arkeerbeleid in kernen en buitengebied, nabij scholen en andere
• Pvoorzieningen,
binnen GVVP goed regelen.
• Sportverenigingen meer zelfwerkzaamheid met behoud faciliteiten voor jeugd.
• Kunstgrasvelden vervangen? Natuurgrasvelden hoeven niet vervangen.
• Openbare ruimten groen met + faciliteren en gewoon zelf doen.
• Burgerparticipatie vooraf bij iedere ontwikkeling.
• Beemster Werelderfgoed oké maar geen beperkingen in ontwikkelingen.
• CONO Experience op waarde schatten met positieve grondslag realisatie.
“een sterk merk” voor jong en oud op sociaal domein.
• BEeneemster
samenleving maak je samen.
• Blijven inzetten op preventie, maatwerk en zorg dichtbij.
• Inzetten op positieve gezondheid/welbevinden.
en digitaal netwerk met100% dekking in buitengebied voor optimale
• Edienstverlening.
aat Beemster evenementen zijn wat ze zijn, dit is onderdeel van onze cultuur,
• Lidentiteit
en samenleving.
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10 HARRY DROOG

Mijn naam is Harry Droog, 48 jaar
geleden geboren en opgegroeid
in de Beemster. Na mijn studie
bedrijfskunde, heb ik het akkerbouwbedrijf van mijn ouders in
Westbeemster overgenomen.
Samen met mijn vrouw Marjon en
drie kinderen Joost, Tom en Isabel,
werken en wonen we daar in deze
toch wel uniek mooie polder.
Mijn interesses zijn breed, maar
gaan in het dagelijks leven vooral
uit naar het agrarisch bestaan
en dan ook de ontwikkelingen
omtrent het landelijke gebied.
Goed wonen voor alle beemsterlingen, gecombineerd met modern
ondernemen en werken in deze
polder, dat is een mooie uitdaging.
Daarom ben ik lid van de BPP.

gemeenten in Nederland de grootste opgave
geworden. Bijstand, werk en inkomen,
schuldhulpverlening, jeugdzorg, huishoudelijke hulp en wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn taken die niet langer
vanuit Den Haag en Haarlem worden verantwoord. De gemeenten moeten zich
daar nu, met veel minder budget, over verantwoorden. Daarbij schuren zij ook nog
regelmatig tegen zaken die vallen onder
de zorgverzekering (bijv. delen van zorg
die door de wijkverpleegkundige gegeven
wordt en de geestelijke gezondheidszorg
(GGZ) voor volwassenen) en de wet langdurige zorg. Dit heeft indirect effect op het
budget van gemeenten, zoals met de
voogdij en woonplaatsbeginsel en met het
herplaatsen van volwassenen via begeleid
wonen duidelijk is geworden. Voldoende
woningen of woonplekken voor begeleid
wonen (door gemeenten ter beschikking
gesteld) beïnvloed direct de mogelijkheden
van de GGZ tot uitstroom en zorg op afstand.
Nu de uitstroom stagneert, stopt ook de
instroom, worden wachtlijsten langer, kan er
minder snel worden ingegrepen en blijven
gemeenten langer met zaken zitten waar
ze niet verder mee komen. De cliënt is uiteindelijk de dupe en komt vaak van de regen
in de drup. Escalatie i.p.v. preventie is het
gevolg. Rijkstaken en gemeentelijke taken
blijken dus invloed op elkaar uit te oefenen.
In deze taakgebieden blijft veel onder de
radar. Zoals in de GGZ. Volgens insiders is
slechts 1/3 deel van de cliënten werkelijk
in het zicht. Zo zal ook bij de gemeentelijke
taken sprake kunnen zijn van een veel grotere omvang aan cliënten die potentieel in
aanmerking komen voor de WMO-taken
en jeugdzorg. Gemeenten worden met dit
ijsbergeffect geconfronteerd. Het geeft
grote onzekerheden in werkelijke kosten
hetgeen sturing complex maakt.
Wonen en samen leven
Om een zinvol woonbeleid en woonagenda
te kunnen vaststellen, dient ook de context
van de samenleving en haar opgaven erbij
worden betrokken. Vanwege het bijzondere
karakter van deze benadering zou dit in
particulier opdrachtgeverschap opgepakt
kunnen worden en/of door woningbouwcorporaties.
We leven nu in een samenleving die steeds
individualistischer is. Als gemeente zou je
juist ook het meer samen wonen moeten
stimuleren of althans niet in de weg moeten
staan. Bevorder dit dan ook in bouwwijze,

Intermezzo bouwen in WoonWijkVerband

keuzes en omgevingsinrichting. Auto’s zijn
bijvoorbeeld een verlengstuk van het
individu bij uitstek. Nu zien we gezinnen
waar veelal 2 auto’s voor de deur staan.
Dit heeft als gevolg dat men eisen gaat
stellen aan de inrichting van een straat of
wijk waardoor inrichtingskosten en onderhoudskosten toenemen. Maar waarom
laten we ons hierdoor leiden? Terwijl we
juist een andere opgave hebben waarbij
drempels verlagen, kosten beheersen,
duurzaamheid, hulp kunnen geven, rust
en elkaar kunnen opmerken boven aan
het lijstje zouden moeten staan.
Het opstellen van een woonvisie blijkt dan
ook een eendimensionale benadering van
een complex probleem. Desondanks zullen
er maatschappelijk gewenste effecten
moeten worden bereikt. Dat zal dan o.a.
in de woonagenda moeten gebeuren.
Daar moeten ook de meetpunten worden
vastgesteld. Naast aantallen zoals zonnepanelen, energieprestatienormen, vermeden
CO2, sociaal veilig of andere kenmerken per
programma zullen bij een maatschappij
waar erbij horen de maat is, ook geluk en
perspectief moeten worden gemeten.

Concluderend kan worden gesteld:
01. D
 at wonen in een wijk met jong en
oud in een duurzame woonvorm
ons de kans geeft noden van onze
maatschappij te verbeteren.
02. D
 at perspectief bieden via wonen en
werken versterkt dat minder kansrijke
en of kwetsbare personen erbij kunnen
blijven en toe doen.
03. D
 at sturen op geluk (dus het ook
meetbaar) zicht geeft een gewenste
verandering omtrent perspectief en
erbij horen
04. D
 at gemeenten dit regionaal zo moeten
aanpakken om de positieve effecten te
kunnen bereiken.
Daarom moet de Woonagenda zodanig
tot stand komen dat fundamenteel de
maatschappelijke problemen waarmee
we worden geconfronteerd er mee kunnen
worden aangepakt. Dit met de wetenschap
dat ellende niet is te voorkomen maar
wel met een preventief beleid kan worden
beperkt. Ieder wil toch opgemerkt
worden, dan moet je je omgeving ook
zo inrichten.

•

Om daadwerkelijk stappen te nemen en ons los te maken van de huidige dwingende
kaders stellen wij dat er (ook) gebouwd moet worden op basis van een wijk-woonverband met een visie op alle actuele thema’s waar een gemeenschap voor staat. Doe
het met de blik op 2035 of verder, waarin bewoners nu een woning gaan betrekken
die ook in de komende decennia voldoet aan de dan overheersende sociaaleconomische en technologische factoren:

Uitgangspunten:
01. We kiezen voor zoveel als mogelijk groen, voor auto’s is geen plaats in de wijk.
Deze zet je maar op transformeerbare bestemmingen in afwachting dat de
eigen auto verleden tijd is geworden.
02. Bouw met natuurlijke materialen. Dit zal dus vaker verduurzaamd hout zijn
wat ook veel minder zware fundaties zal vergen.
03. Woningen zijn samen met de wijkvoorzieningen energieneutraal.
04. De grootste wijkvoorziening is een gemeenschapsgebouw waarin zoveel als
mogelijk alle elementen die afzonderlijke woningen groot en complex maken,
zijn opgenomen.
05. De wijkvoorziening werkt op basis van een VVE
06. Verlaat het denken in termen van onder vrij-verval rioleringen. Maak toiletten
die geen of nauwelijks water gebruiken en verricht het transport vanuit de
wijkvoorziening met vacuüm zoals in een vliegtuig.
07. Laat mensen zelf het wijkbeheer doen. Oud en minder kansrijke kunnen daar
hun positie in de maatschappij bewijzen.
08. Ga uit van 50 woningen op één hectare (i.p.v. 25 nu)
09. Woningen hebben geen apart gebouwtje voor fietsen etc. Daarvoor is het
wijkgebouw beschikbaar.
10. Daarin ook de was en droog mogelijkheden, professioneel en meervoudig.
Waslijnen wel per huis.
11. Daarin ook een werkplaats per wijk voor alles, fietsen, maaimachines,
handgereedschap etc.

Gevolgen:
01. Kosten bouw-gereed-maken per woning zal halveren en met vermeden
infrastructuur zelfs naar 1/3.
02. Woningen worden 1/3 kleiner omdat er veel onnodige m2 voor voorzieningen
verdwijnen en ook principieel kleiner wordt gebouwd (wel mengvormen en
koppelbare units voor mantelzorg of andere woonvormen)
03. De kosten van de woning dalen
04. E chter de wijkvoorziening is samen met de energie-neutraliteit complexer wat
tot uiting komt in maandelijkse kosten naar de VVE

Wat wordt daarmee bereikt:
Bewoners leven meer in een buurt dan in een zelfstandige woning. Zij zijn aangewezen op elkaar wat leidt tot meer buurtvorming. Het opmerken en bespreekbaar
maken van elkaar noden en problemen zal in zo’n wijk geheel anders zijn als in
de individualistische woningen die we nu bouwen. Mensen blijven zelf
kunnen kiezen waar ze willen wonen.
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KLEURPLAAT
Moet mijn baasje
straks hondenbelasting
voor mij betalen?
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Erfgoed en leefbaarheid
Als u hier als toerist zou komen kunt u pas opmerken wat wij
zo gewoon vinden. Het appelleert bij de toerist aan iets wat
alleen in je dromen bestaat. Veilig, rustig, welvarend, hoog
technologisch, geen extreme verandering en veel, heel veel
erfgoed. Dit is ook de reden dat veel mensen uit de hele
wereld, die het zich kunnen veroorloven, zich hier vestigen.

11 PIET SCHERINGA

Ik ben Piet Scheringa, een geboren
en getogen Beemsterling, veehouder van beroep en hoop dat de
Beemster niet verkwanseld wordt
door overhaaste besluiten.
Zoals fusie met Purmerend.
Mijn voorkeur gaat uit naar
Groot-waterland waar voldoende
tijd voor wordt genomen om
tot een besluit te komen als dat
mogelijk is. Hierbij denk ik dat
het platteland beter tot zijn
recht komt.

Voor nieuwkomers en bedrijven is het een ideale combinatie om tot de dood erop volgt. De verhouding is zoek. Ja, voor de rijke
je hier te vestigen. Er is een lonkend perspectief in een museale flamboyante stadse bovenburger die zijn kapitaal daar heeft veromgeving. Vooral high-potentials bepalen vervolgens waar tech- zilverd en naar het landelijke gebied trekt is er geen probleem,
nologisch gedreven bedrijven blijven en als ze er nog niet zijn, maar voor de minder bedeelde is het sappelen.
zich gaan vestigen. Feitelijk is de EMA, die nu in Amsterdam komt,
daarvan ook een voorbeeld. Het instandhouden van het erfgoed is We zien dat nu vertaald in gestapelde regelgeving. Bij een omgevoor een groot deel gewoon dagelijks werk. Maar dat blijkbaar vingsvergunning en een bestemmingsplanwijziging horen tegentoch minder gewoon is ten opzichte van de rest van
woordig zoveel documenten en onderzoeken. Voor
de wereld. Niks is hier dus gewoon. Alles is bijzonde initiatiefnemer zijn proceskosten en de leges om
der ook het onderhoud van het rechte slootje en het
een vergunning rond te krijgen zich aan het verveelEr zal met
bankje in het park. Het is allemaal in deze context
voudigen. De ambtelijke verwerking ervan verloopt
het erfgoed
erg goed erfgoed.
ook via vele stappen beginnend met principeverzoeeen mate van
ken. Een tijd consumerende bezigheid waarbij de
segregatie
Maar daar in zit dus ook een spanning. Als modale
wettelijke termijnen geen afspiegeling meer zijn van
burger wil je met gewoon werk (wat niet voor ieder
de werkelijkheid. De keerzijde van veel extra regels is
gaan optreden.
dus zo gewoon is) gewoon zo kunnen verdienen
dus niet alleen bij de aanvrager zichtbaar (langere
dat je tenminste gewoon kan leven met je gezin
complex proces met dure adviseurs) maar ook bij het
etc. Maar die marges worden met de grote verambtelijk en bestuurlijke proces. Daar is de urenconschuivingen in de financieel economische wereld voor de minder sumptie met een 3-voud toegenomen zodat een bestemmingsplan
grote hoogvlieger steeds krapper. Je zou kunnen zeggen, ze zit- wijziging niet meer met €2400,- kan worden gedekt maar eerder
ten te veel in het verdienmodel van de oude economie vast. Maar met €9.000,-. Dit is nog maar een doorsnede op dit thema erg goed
nieuwe initiatieven, ook voor hen, die zich willen aanpassen aan erfgoed? Dit zal bij een sterk door stedelijke bevolking overheerste
de nieuwe orde, worden ook steeds moeilijker en duurder. Juist ook bevolking na samenvoeging alleen maar erger worden. Er zal met
door de eisen die we stellen in en aan het erfgoed.
het erfgoed een mate van segregatie gaan optreden. Daar maken
Het voelt aan de onderkant van de maatschappij bijna als erfgoed wij ons al BPP grote zorgen over.
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12 BETSIE KONIJN-BEEMSTER

Zorgen doe je samen
Beemster is een prachtige gemeente om in op te groeien, volwassen
te worden en te zijn en om oud in te worden. Dat moet zo blijven
maar vraagt ook wat van ons als inwoners. It is easier to build strong
children than to repair broken men. (Frederick Douglass) Opgroeien in
Beemster is opgroeien in veiligheid, ruimte en goed modern onderwijs, voorbereidend op het uitvliegen naar voortgezet onderwijs en
de verdere toekomst. Preventie is daarin een basisbeginsel.
Als ouder wil je het beste voor je kind.
Goede opvangmogelijkheden, goed onderwijs, (wat continu verandert) en genoeg
verenigingen en organisaties om talenten
te ontdekken en ontwikkelen. Maar ook in
de opgroei-omgeving genoeg ruimte om
te spelen en te ontdekken.
Gaat het minder goed met een kind? Dan is
hulp van professionals dichtbij. Dit begint
bij opvang of school en kan verder gaan in
het team Jeugdzorg van Beemster. Vertrouwd
en dichtbij huis.
Soms is er meer nodig. Jeugdzorg is goed
toegankelijk en kijkt sinds 2018 naar wat
het gehele gezin nodig heeft om ondersteuning en hulp te ontvangen. Dit kan
kort, tijdelijk of langdurig nodig zijn.
Volwassen worden, een proces van ont-

dekken en voor Beemster kinderen betekent
dit stappen uit de vertrouwde omgeving
en naar school gaan buiten onze dijken.
Voortgezet en Middelbaar onderwijs is redelijk dichtbij. MBO en bedrijfsleven moeten
elkaar vinden in deze veranderende samenleving waarin iedereen de kans moet
hebben en nemen om te werken. Beemster
moet een goed perspectief bieden om als
je dat wilt of nodig heb een woning te vinden
die bij je past.
Ondersteuning in volwassen-zijn, om autonoom te kunnen functioneren, moet goed
beschikbaar zijn. Hier speelt preventie ook
een grote rol. Een rol die de gemeente samen
met de mantelzorgers, vrijwilligers, wijkverpleging, maatschappelijke organisaties
en huisartsen moet oppakken. Preventie-

beleid is beleid met een lange adem, zo
nodig bijsturen en een breed scala van
mogelijkheden. En als het niet goed gaat
inzetten op wat wel goed gaat en waarin
de behoeftes liggen. Inzetten op positieve
gezondheid is een mogelijkheid. Deze aanpak gaat er van uit wat je kunt. En waar
behoeftes liggen.
Dit vereist wel goede afspraken met zorgverzekeraars. En een actief verenigingsleven,
zoals Beemster altijd gehad heeft, kan hierin
ook een grote bijdrage aanleveren. Daarmee
wordt zingeving ervaren en nieuwe ervaring
opgedaan. Je bent namelijk nooit te oud
om nog iets te leren.
Maar hoe blijft het betaalbaar?
Sinds enige jaren heeft het rijk veel taken
in het sociale domein overgedragen aan
de gemeenten. Omdat dit met veel minder
geld als voorheen nu door de gemeenten
moet worden uitgevoerd kan dit vaak niet
op oude wijze worden voortgezet. Daar zijn
eenvoudig weg niet de middelen voor
beschikbaar. De oude denkwijzen van ik
heb er recht op is dus niet meer het vertrekpunt. “Kan u dit ook anders regelen in
uw omgeving” is daarbij een veel gestelde
vraag. Dit is dus maatwerk. Wat aan de
keukentafel moet plaatsvinden. Daar is de
afgelopen jaren veel inzet op gepleegd.
Deze inzet blijft nog steeds noodzakelijk

Mijn naam is Betsie Konijn-Beemster,
agrarisch ondernemer met brede
interesses en hobby’s.
De Beemster is van heel veel waarde
en té mooi om verkwanseld te
worden!

om deze verandering door te zetten. Soms
leidt dit tot keuzes waarin ook van de cliënt
verandering van denken en handelen
wordt gevraagd.
Door echt voor samenwerken te kiezen
zoals nu door inkoop gezamenlijk in de
gehele regio Zaanstad/Waterland voor
jeugdzorg, komt kennis van velen dichterbij.
Dit vraagt vertrouwen en mogelijk ook meer
tijd maar daardoor kan het uiteindelijk
ook betaalbaar blijven.
Samenwerken is dus een werkwoord dat
behoorlijk veel vergt van alle partijen.
Maar gezien de opgaven kan je niet meer
zonder.
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