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Aan : raadsleden van Beemster en Purmerend  
Van : wethouders Zeeman en Kroese 
Onderwerp : memo bijeenkomsten Omgevingsvisie 
Datum : 18 augustus 2020 
Registratienummer : 1524308 
  
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). 
Vervolgens vindt op 14 september 19.30 uur een gecombineerde 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. 
 
Eerder was op 16 maart een bijeenkomst over het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie 
gepland. Deze bijeenkomst is geannuleerd vanwege (de maatregelen rondom) het 
Coronavirus. De tijd heeft sinds 16 maart niet stilgestaan. Over verscheidene onderdelen 
bent u afzonderlijk geïnformeerd en/of heeft separaat besluitvorming plaatsgehad. Om daar 
enige samenhang en overzicht in aan te brengen, hebben de betreffende wethouders dit 
memo opgesteld. 
 

A. Monitor Programma Purmerend 2040  
 
Deze monitor beschrijft de stand van zaken per eind 2019. Begin 2020 heeft het 
Purmerendse college naar aanleiding van die monitor een raadsvoorstel en ontwerp-besluit 
aan de gemeenteraad voorgelegd. Hierover is (nog) niet gesproken in commissieverband, 
terwijl ook raadsbesluitvorming nog moet plaatsvinden. Het voorstel is om dit onderwerp 
voor de vergadering(en) van september of oktober te agenderen.   
 
In bijlage 1 (brief d.d. 30 juni 2020) is een laatste update gegeven van het programma 
Purmerend 2040. Het ligt voor de hand, dat de eerdergenoemde besluitvorming gebeurt met 
inachtneming van deze, meest recente informatie.  
 

B. Dorpsontwikkelingsvisies Middenbeemster en Zuidoostbeemster  
 
De gemeenteraad van Beemster heeft inmiddels gesproken over de 
dorpsontwikkelingsvisies en voor wat betreft Zuidoostbeemster is besluitvorming tot stand 
gebracht. In bijlage 2 (brief d.d. 7 juli 2020) is het college van Beemster ingegaan op de 
verdere voortgang van de visie op Zuidoostbeemster.  
 
Ten aanzien van de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster wordt raadsbesluitvorming 
voorzien op 8 september a.s.  
 

C. Plan van aanpak Omgevingsvisie 
 
Het plan van aanpak Omgevingsvisie is medio februari toegezonden aan beide 
gemeenteraden, inclusief een toelichtend memo (kenmerk 1501620). Nadien is duidelijk 
geworden, dat het tijdstip van het inwerkingtreden van de Omgevingswet is verschoven van 
1 januari 2021 naar 1 januari 2022. Daarmee valt dit tijdstip samen met de start van onze 
nieuwe, heringedeelde gemeente.  
 



Het plan van aanpak Omgevingsvisie is u ter informatie toegezonden en het behoeft o.i. 
geen aparte besluitvorming.  
 
 
 
bijlage(n):  
  kenmerk 
1. brief d.d. 30 juni 2020 

(onderwerp: update programma Purmerend 2040) 
1519334 

2. brief d.d. 7 juli 2020 
(onderwerp: Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster) 
 
 
 
 
 
 

1514038 

verder voor raadsleden ter inzage: 
  kenmerk 
Onderdeel A. 
 

  

3. Monitor Programma Purmerend 2040  
4 Raadsvoorstel en ontwerp-besluit  

(onderwerp: voortgang programma Purmerend 2040) 
 

1492330 

Onderdeel B.:  
 

  

5 Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster   
6 Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster 

 
 

Onderdeel C.:  
 

  

7 brief raad Purmerend  
brief raad Beemster  

1501580 
1501581 

8 plan van aanpak Omgevingsvisie   1492180 
9 toelichtend memo 

 
1501620 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


