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Geachte leden van de gemeenteraden,

Door middel van deze brief willen wij u graag informeren over de afronding van het 
vormingsproces voor de Economische Visie Beemster+Purmerend #datwerkt.

Gedurende 2020 is een nieuwe economische visie voor Beemster en Purmerend gevormd. 
In het sterk participatieve proces onder begeleiding van adviesbureau FutureConsult zijn 
bestuurders, raadsleden, ondernemers, en (met name jonge) inwoners betrokken om te 
komen tot een wervend, gedragen verhaal met een verreikend, inclusief 
toekomstperspectief.

Het document duidt de ambities en de geprioriteerde sectoren, het toont de samenhang met 
de overkoepelende agenda Purmerend 2040 en biedt handreikingen voor een nog op te 
stellen uitvoeringsagenda. 
Het uitgangspunt van de nog te vormen uitvoeringsagenda is de ‘triple helix’-structuur: een 
gezamenlijke beweging van ondernemers, onderwijs en overheid. Deze vorm is 
randvoorwaardelijk om de geambieerde ‘complete’ gemeente te worden en het potentieel 
werd reeds belicht door het succesvolle samenwerkingsproces voor de Economische Visie. 
Dit proces is inmiddels in gang gezet

De visie beschrijft het economisch profiel van Beemster en Purmerend. Het geeft aan waar 
beide zich in onderscheiden, wat ze bindt, en welke gezamenlijke ontwikkeling aangegaan 
wordt.
Als volgende stap richting besluitvorming over de economische visie stellen beide colleges 
aan de raden voor een meningsvormend gesprek te voeren over de economische profielen, 
de ambities en acties die gesteld zijn in de economische visie. Tijdens een gezamenlijke 
commissievergadering (d.w.z. Beemster en Purmerend)  vernemen wij graag of u zich 
herkent in de profielen en de ambities die in de visie zijn verwoord en of u zaken mist. Dit 
gesprek zal plaatsvinden op 8 februari aanstaande.
De visie zal vervolgens in maart ter vaststelling separaat bij beide raden geagendeerd 
worden.
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In de bijlage vindt u de concept economische visie. Na de gezamenlijke 
commissiebehandeling zal de visie opgemaakt worden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Namens de Stuurgroep Economische Visie,
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