
Algemene toelichting. 

Plan van Aanpak Omgevingsvisie\, monitor Purmerend 2040, dorpsontwikkelingsvisies 

Middenbeemster en Zuidoostbeemster. 

De agendacommissie van Purmerend en het presidium van Beemster hebben met 

betrekking tot het onderwerp Plan van aanpak Omgevingsvisie besloten om op  

7 september 20.00 uur een digitale informatiebijeenkomst in te plannen. Tijdens deze 

bijeenkomst wordt u 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). 

 

➢ Voor deze digitale informatiebijeenkomst ontvangen de raads-, commissie- en 

collegeleden nog de link naar de vergaderomgeving. 

 

Vervolgens vindt op 14 september 19.30 uur een gecombineerde (fysieke) 

commissievergadering plaats van de gemeente Purmerend en de gemeente Beemster. 

Tijdens deze vergadering kunnen commissieleden met elkaar en met de verantwoordelijk 

wethouders (politiek) van gedachten wisselen over hetgeen op 7 september is 

gepresenteerd. 

 

De bijeenkomst van 14 september is in de raadzaal van Purmerend. De bijeenkomst is 

openbaar en wordt uitgezonden via internet (vergaderomgeving Purmerend). Voor elke 

fractie kan 1 lid (de woordvoerder) zitting nemen in de vergaderkring.  

Andere leden kunnen plaatsnemen op de tribune in het bedrijfsrestaurant, maar dit kunnen 

slechts een beperkt aantal leden, bestuurders en ambtenaren zijn in verband met de 

geldende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. 

Toehoorders kunnen eventueel de vergadering live volgen in het bedrijfsrestaurant. 

Daarnaast is de bijeenkomst voor iedereen live te volgen via de website van de raad van 

Purmerend en zal deze ook achteraf terug te kijken zijn.  

 

 

➢ Aanmelden voor de bijeenkomst van 14 september is daarom noodzakelijk. Dat kan 

bij de griffie of via de link aanmelden.  

 

We roepen de leden en bestuurders op om de bijeenkomst via internet te volgen. 

 

Op 14 september is er geen klankbordgroep fusie.  

 

 

Aansluitend op de politieke avond van 14 september wordt in de raadzaal van Purmerend 

een presentatie gegeven over de Transitievisie Warmte. Bij deze presentatie wordt uitgelegd 

wat de transitievisie is, wat dit betekent, wat het proces is om te komen tot deze visie en 

wordt stilgestaan bij de positie van de raden in dit proces waaronder bij de aankomende 

participatie met inwoners, bedrijven en instellingen. 

Ook dit deel van de avond is openbaar, wordt in principe ook uitgezonden via internet en de 

presentatie komt naderhand beschikbaar. Alleen de personen die in de voorgaande sessie in 

de raadzaal zijn, kunnen de vergadering vanuit die zaal volgen. Anderen kunnen de 

presentatie eventueel live volgen vanuit het bedrijfsrestaurant. 
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