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AFSPRAKENLIJST OPENBARE VERGADERING 
 
Commissie  : Gecombineerde commissie vergadering Purmerend-Beemster  
Datum  : 8 februari 2021 
Plaats  :  Purmersteenweg 42 te Purmerend 
Aanvang/einde  :  19.00/22.48 uur 
Voorzitter  : de heer J.P. Dompeling 
Raadsadviseur  : mevrouw E. de Haan 
 
Aanwezig: de dames I.L. Bregman-Middelburg (BPP), C. Brocken-Swart (GroenLinks),  
B.A.C. Jonk-de Lange (BPP), M.C.A. de Wit-Hoogervorst (VVD); 
en de heren J.C.T. Adolfs (PvdA), E.C. Ankersmit (Stadspartij), P.E.J. Beemsterboer (D66), 
F. Beijert (GroenLinks), P. Blokzijl (D66), A.O.C. Boer (Leefbaar Purmerend),  
B. Buskoop (Gemeentebelangen Purmerend), A.N. Commandeur (CDA),  
B. van Elden (VVD), H.J. Grader (Ouderenpartij AOV Purmerend), G.J.M. Groot (D66),  
T.H. de la Haye (PvSP), M.C. Intres (D66), B. Meulenberg (Stadspartij),  

L.J.M. Schagen (BPP), M. Segers (CDA), H.J. Vinke (PvdA/GroenLinks) en  

P.C. de Waal (GroenLinks/PvdA); 
Voorts: de dames H.C. Heerschop (burgemeester) en A. Zeeman (wethouder) en de heren 
D. Bijl (burgemeester), D.J. Butter (wethouder), J.R.P.L. Dings (wethouder),  
M.T.A. Hegger (wethouder) en T. Kroese (wethouder); 
Verslaglegging: mevrouw B.M.M. Hoekstra. 
 
1. Opening en mededelingen van de voorzitter 
  
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.  
De fractie van Hart van Purmerend en de PVV zijn afwezig met bericht van verhindering.  
 
2. Vaststelling van de agenda 
 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Afsprakenlijst 
  
Dit is een nieuw agendapunt. Vanaf de huidige vergadering wordt een afsprakenlijst gemaakt 
van elke gecombineerde commissievergadering.  
 
4. Rondvraag (voor fusiegerelateerde vragen) 
 
Er zijn geen vragen.  
 
5 Ter meningsvorming: Plan van Aanpak ontwikkelstrategie Beemstervisies 
 
Na een uitgebreide discussie neemt de commissie kennis van het plan van aanpak voor de 
ontwikkelstrategie van de dorpsontwikkelingsvisies van Middenbeemster en 
Zuidoostbeemster en de mening van de fracties van de Beemster en Purmerend over het 
plan van aanpak.   
 
N.a.v. de discussie geeft wethouder Zeeman aan dat: 

• zij ervan uit gaat dat de visie Noord-Beemster en West-Beemster v.w.b. participatie 
met de bevolking richting de zomer kan worden afgerond, zodat die visie in 
september 2021 kan worden vastgesteld. Dan maakt het onderdeel uit van deze 
ontwikkelstrategie. De verwachting is dat de ontwikkelstrategie eind van dit jaar 
compleet is. 
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• zij de raden tussentijds op de hoogte zal houden van de stand van zaken in de 
gecombineerde commissie.  

• er al een toezegging ligt dat Beemstercompagnie in een klankbordgroep aan de orde 
wordt gesteld en toegelicht. Er is nog een onderzoek gaande naar een aantal 
technische en juridische onderdelen. Zodra die onderdelen duidelijk zijn, kunnen ze 
meegenomen worden in de toelichting in de klankbordgroep. Wethouder Kroese geeft 
aanvullend aan dat harmonisatie op het gebied van grondbeleid staat gepland na 1 
januari 2022. 

Wethouder Zeeman verwijst naar het memo van 5 februari 2021 met als onderwerp  
‘oplegnotitie Ontwikkelstrategie Beemstervisies’.  
Wethouder Zeeman zegt toe dat zij schriftelijk terug komt op de technische vraag over de 
algemene reserve in relatie tot de boekwaarde van het gemeentehuis in Beemster.  

 
6. Ter meningsvorming: Concept economische visie Beemster + Purmerend #datwerkt 
 
Na een uitgebreide discussie neemt de commissie kennis van de economische visie van 
Beemster en Purmerend en de mening van de fracties van de Beemster en de fracties van 
Purmerend over de visie.  
N.a.v. de discussie geeft wethouder Hegger aan dat het uitvoeringsprogramma in 
onderdelen wordt aangeleverd. Hij streeft ernaar hierover nog in 2021 een collegebesluit af 
te ronden, zodat dit vervolgens aan de raad kan worden gestuurd. 
Wethouder Dings geeft desgevraagd aan dat hij de achterliggende visies die ten grondslag 
liggen aan de economische visie aan de raden zou willen aanleveren, maar hij wil dit  eerst 
nog even overleggen met de trekkers. 
 
Wethouder Dings zegt toe dat als hij meer informatie heeft over Plus Retail hij dat zal 
melden.  
 
7. Sluiting 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 


