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Plan van aanpak Omgevingsvisie,
aanpassing op onderdelen

Geachte leden van de raad,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Medio februari 2020 hebben wij uw raad en die van Purmerend het Plan van aanpak
Omgevingsvisie toegezonden, samen met een toelichtend memo. Het geplande,
gezamenlijke overleg hieromtrent op 16 maart is geannuleerd vanwege (de maatregelen
rondom) het Coronavirus.

Vervolgens hebben de agendacommissie van Purmerend en het presidium van
Beemster over dit ondenruerp besloten op 7 september een digitale informatiebijeenkomst te
organiseren. ln dat verband zijn raadsleden - naast een meer algemeen gedeelte over de
Omgevingswet - inhoudelijk bijgepraat over de diverse onderdelen (monitor 2040 van de
gemeente Purmerend, dorpsontwikkelingsvisies van de gemeente Beemster en het plan van
aanpak Omgevingsvisie).

Daarna heeft op 14 september een gecombineerde commissievergadering
plaatsgevonden van de gemeente Purmerend en de gemeente Beemster. Hierbij hebben
commissieleden met elkaar en met de verantwoordelijk wethouders (politiek) van gedachten
kunnen wisselen over hetgeen op 7 september is gepresenteerd. Naar ons oordeel was
sprake van een constructieve bijeenkomst en dito discussie.

Gelet op deze discussie hebben aanvullend de verantwoordelijk portefeuillehouders
van Purmerend en Beemster nader overlegd en afgestemd. ln dat verband is afgesproken,
dat het Plan van aanpak Omgevingsvisie op onderdelen wordt aangepast. Het gaat om :
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Purmersteenweg 42
Postbus 1 5
440 AA Purmerend
1462 ZG Middenbeemster

aangepast aan 1 januari 2022
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De aangepaste versie, gedateerd 24 september 2020, treft u bijgaand aan.
De gemeenteraad van Purmerend is op gelijke wijze geÏnformeerd.

Wij doen u het Plan van aanpak Omgevingsvisie ter informatie toekomen.
lndien u daarover desondanks besluitvorming en/of (opnieuw) bespreking wenst, geven wij
u in overweging zo'n vezoek - vanwege de noodzakelijke afstemming - (opnieuw) in te
brengen bij de eerdergenoemde gremia

Hoogachtend,
burgemeester en Wethouders

Heerschop
rgemeester gemeentesecretaris


