
Planning dorpsontwikkelingsvisie Noord- en Westbeemster
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FASE 1: VERKENNING
Project PvA opstellen
-Bepalen projectdoelstelling, -activiteiten, -producten, -organisatie, -planning, -kosten & baten en risico`s
-Besluit B&W op PvA
-PvA incl. kredietbeschikking ter besluitvorming in raad (29-9-20, raadsCIE + gemeenteraad)

FASE 2: HAALBAARHEID
Stakeholdersanalyse
-In kaart brengen stakeholders en hun belangen
-Gesprekken met belanghebbenden

Opzetten website en externe communicatie
-Voorbereiden en onderhouden website, incl. ideeënbus, waar benodigde info en stavaza over project kan worden gevonden
-Uitgeven maandelijkse nieuwsbrief 

Selecteren stedenbouwkundig bureau en een strategisch communicatieadviseur
-Onderzoeken juridische (on)mogelijkheden onderhandse enkelvoudige selectie
-Afstemming opdrachtvoorwaarden
-Gunning

Nota van Uitgangspunten
-Intern bepalen 0-situatie en kaders voor het dorpsontwikkelingsplan per kern voor  Noord- en Westbeemster
-Belanghebbenden kunnen onderwerpen via website aandragen
-Opstellen raadsvoorstel
-Besluit B&W op raadsvoorstel
-Toelichten NvU aan raad in informatieavond (8-12-20)
-Behandeling raad (22-12-20, raadsCIE + gemeenteraad)

FASE 3: ONTWERP
Participatiebijeenkomsten met belanghebbenden organiseren
-Voorbereiden participatiemomenten (opstellen format, input, uitndodigingen, overleg sessiebegeleider, verslaglegging, etc.)
-Integraal (Westbeemster) participatiebijeenkomst 1
-Integraal (Noordbeemster) participatiebijeenkomst 2

Opstellen (ontwikkelings)varianten
-Opstellen varianten a.d.h.v. output participatiebijeenkomsten en Nota van Uitgangspunten
-Varianten ter besluitvorming bij B&W bespreken (kunnen de uitgewerkte varianten "naar buiten" worden gebracht?)
-Varianten ter consultatie op website + inloop voor vragen + informatieverstrekking naar belanghebbenden (4 weken)
-Toelichten varianten aan raad in infoavond
-(Voorkeur)varianten ter afweging (niet besluitvormend) met Raad Beemster en Purmerend bespreken (april 2021, raadsCIE)

FASE 4: UITVOERING
Opstellen dorpsontwikkelingsvisie
-Voorkeursvariant uitwerken in concept dorpsontwikkelingsvisie + voorbereiden besluit B&W
-Bespreken met stakeholders
-Openbare informatie avond organiseren

Procedure dorpsontwikkelingsvisie
-Besluit B&W in procedure brengen concept dorpsontwikkelingsvisie
-Inspraaktermijn concept dorpsontwikkelingsvisie (4 weken)
-Beoordelen inspraakreacties + voorbereiden raadsbesluit
-Besluit B&W op raadsvoorstel
-Vaststelling dorpsontwikkelingsvisie door raad (28 september 2021, raadsCIE + gemeenteraad)

2020
januari
2021

oktober novemberapril mei juni juli septemberjuli augustus spetember oktober november februari augustusmaart decemberdecember


