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Initiatiefvoorstel
Onderwerp

:

Aangenomen amendement fractie D66 op de Dorpsontwikkelingsvisie
van Middenbeemster; vastgesteld maximaal aantal te bouwen
woningen in Middenbeemster en herstel openbaar groen binnen elke
kwadrant.

Datum

:

17 september 2020

Gelet op artikel 147a van de Gemeentewet en artikel 29 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 2018.
Probleemstelling:
In de vergadering van 9 september 2020 heeft de gemeenteraad bij het agendapunt
vaststelling Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster het amendement van de fractie
D66 aangenomen.
Hiermee heeft de gemeenteraad besloten en toegevoegd aan de Dorpsontwikkelingsvisie
van Middenbeemster:
1) 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,
2) 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.
Dit amendement is aangenomen met stemmen voor van de fracties D66 en BPP (7 voor) en
de stemmen tegen van de fracties VVD, PvdA/GroenLinks en CDA (6 tegen).
De fractie BPP heeft na de vergadering vastgesteld dat de informatie die de fractie in het
debat heeft ingebracht, toen niet is tegengesproken (noch door andere fracties noch door het
college) en bepalend is geweest voor de fractie voor haar stemgedrag, niet juist blijkt te zijn.
De informatie van de fractie is gebaseerd op de begroting 2020.
Tijdens de schorsing in de 1e termijn van het debat heeft de fractie BPP overlegd hoe om te
gaan met het door de fractie D66 ingediende amendement. De conclusie is getrokken, nadat
de begroting 2020 daar ter hand is genomen, dat er voor het resterende deel van het
bestemmingsplan De Keyser nog een restant te bouwen woningen is van 413.

blz. 1 van 2

Om aan het aantal tot 590 te voldoen resteert er derhalve nog 590 (vanuit het amendement)
minus de in de begroting genoemde plancapaciteit van 413 is 177 woningen. Dit aantal is
nadrukkelijk benoemd door de woordvoerster van de fractie in de 2e termijn.
Dit resultaat (177) zou volgens de fractie BPP voldoende zijn voor de locaties gemeentehuis
en het terrein De Blauwe Morgenster na verplaatsing van de school.
De woningen, die al gereed zijn in de eerste 3 fases van het woningbouwplan De Keyser zijn
hierbij buitenbeschouwing gelaten; deze zijn (waren) in de optiek van de fractie BPP al
bestemmingsplan technisch vastgelegd.
Het amendement van de fractie D66 blijkt achteraf gezien een aantal van 590 woningen te
accorderen voor het gehele 4e kwadrant; het woningbouwplan De Keyser, waardoor de
locaties gemeentehuis en het terrein De Blauwe Morgenster (na verplaatsing van de school)
niet tot ontwikkeling kunnen komen.
Beoogde effect van het initiatiefvoorstel:
Gezien de onjuiste informatie waarop het stemgedrag is gebaseerd wenst de fractie BPP op
deze besluitvorming terug te komen en doet hiervoor dit voorstel.
Voorstel / beslispunt:
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.

Fractie BPP

N.C.M. de Lange, fractievoorzitter

Wensen en bedenkingen van het college van burgemeester en wethouders.
Het college heeft medegedeeld geen wensen en bedenkingen te hebben.
De griffier
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