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AFSPRAKENLIJST OPENBARE VERGADERING 
 
Commissie  : Gecombineerde commissie vergadering Purmerend-Beemster  
Datum  : 14 juni 2021 
Plaats  :  Purmersteenweg 42 te Purmerend 
Aanvang/einde  :  19.30/21.22 uur 
Voorzitter  : de heer P. Blokzijl 
Raadsadviseur  : de heren R.J.C. van der Laan en M. Timmerman 
 
Aanwezig: de dames C. Brocken-Swart (GroenLinks), S. van Dam (PvdA), E.M. Roet (CDA),  
A. Rutz (PvdA/GroenLinks), M.C.A. de Wit-Hoogervorst (VVD); 
en de heren A.O.C. Boer (Leefbaar Purmerend),  
B. Buskoop (Gemeentebelangen Purmerend), J.P. Dompeling (VVD), G.J.M. Groot (D66),  
T.H. de la Haye (Partij voor socialer Purmerend), P.A. van Huizen (PvdA/GroenLinks),  
M.C. Intres (D66), N.C.M. de Lange (BPP), B. Meulenberg (Stadspartij),  
T.J.F.I.M. Neep (Ouderenpartij AOV Purmerend), F.G. Pankras (CDA) en  
H.J. Vinke (PvdA/GroenLinks); 
Voorts: mevrouw H.C. Heerschop (burgemeester) en de heer D. Bijl (burgemeester); 
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 fracties van Hart van Purmerend en de PVV zijn afwezig zonder bericht van verhindering.  
 
2. Vaststelling van de agenda 
 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Afsprakenlijst voorgaande gezamenlijke commissie, inclusief lijst van toezeggingen  
  
Concept-afsprakenlijst gecombineerde commissievergadering 31 mei 2021 
De afsprakenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Rondvraag voor fusie gerelateerde zaken 
 
Er zijn geen vragen.  
 
5. Harmonisatie Algemeen plaatselijke verordening  
 
Na een uitgebreide discussie bedankt de commissie de stellers van het stuk en allen die 
eraan hebben meegewerkt.  
Een aantal onderwerpen uit het voorstel zoals onder andere happy hours, duiven, bijen, 
sexinrichtingen, traditioneel schieten, knalapparaten, het klimmen op beelden, het hinderlijk 
vast maken van voorwerpen, bespieden, parkeren in bermen en reverse graffiti heeft 
nadrukkelijk de aandacht van de commissie.  
 
Burgemeester Heerschop zegt richting de VVD (Beemster) toe dat zij zal nakijken inzake 
knalapparaten in welke periode dit mag.  
Burgemeester Bijl zegt toe dat wildbeheer en dierenwelzijn in de stuurgroep zal worden 
besproken. Op korte termijn zal er een reactie uit de stuurgroep worden gegeven over de 
behandeling daarvan.  
Burgemeester Bijl zegt toe dat hij de mogelijkheden zal onderzoeken voor een digitale 
oplegger voor de Apv voor de burger met hierin de belangrijkste regels uit de Apv.  
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Burgemeester Heerschop zegt toe dat het onderwerp parkeren in bermen nader zal worden 
besproken in de commissie.  
 
De BPP is voornemens met een amendement te komen omtrent parkeren in bermen.  
D66 (Purmerend) is voornemens om te komen met amendementen over happy hours en 
over duiven.  
Afgesproken wordt dat de amendementen via de griffies z.s.m. aan beide raden worden 
gestuurd, zodat de raden op de hoogte zijn van elkaars amendementen. Elke raad behandelt 
in principe zijn eigen amendementen. 
 
Afgesproken wordt dat er eind 2022 een evaluatie zal worden gehouden van de Apv. Dan zal 
er ook uitgebreid worden gesproken over het nut en de noodzaak van enkele artikelen in de 
Apv die meer tijd behoeven om de keuzes daarvoor, en de zaken die ermee verband 
houden, goed te kunnen uitleggen.  
 
De burgemeesters zeggen toe dat nog voor de raadsbehandeling het woord 
‘Jacobskruiskruiskruid’ in artikel 4:9 A Bestrijding overlast gevende en gevaarlijke planten, 
onder C, wordt gewijzigd in ‘Jacobskruiskruid’.  
 
6. Sluiting 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 


