
 
 
 
 

Agenda gezamenlijke commissievergadering 

 

Aan de gemeenteraden van Beemster en Purmerend   27 augustus 2021 

 

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de gezamenlijke openbare commissievergadering op: 

Datum  : maandag 13 september 2021 

Plaats  : raadzaal stadhuis Purmerend 1 

Tijdstip  : 19.30 – 21.15 uur. 

Voorzitter : P. Blokzijl 

 
             

AGENDA 

 

Tijd Nr. Onderwerp Status 

    

19.30 1 Opening en mededelingen van de voorzitter.  

    

 2 Vaststelling van de agenda. Vaststellen 

    

 3 Afsprakenlijst voorgaande gezamenlijke commissie. Vaststellen 

    

 4 Rondvraag (voor fusie gerelateerde zaken).  

    

19.45 5 Ter advisering: voorstel MRA samenwerkingsafspraken. Ter advisering 2 

  De MRA Transitiecommissie heeft, in navolging op haar voorstel 
in het voorjaar van 2021, een set samenwerkingsafspraken 
geformuleerd. In deze afspraken zijn eerdere wensen en 
opvattingen verwerkt. De samenwerkingsafspraken vormen de 
spelregels voor alle deelnemers aan het MRA-verband en dienen 
de governance te verbeteren door meer transparantie en 
duidelijkheid. De Regiegroep van de MRA vraagt om wensen en 
opvattingen te formuleren voor eventuele wijzigingen van de 
concept samenwerkingsafspraken. Voorgesteld wordt om 
hiervoor de opgestelde gezamenlijke reactie namens de 
deelregio Zaanstreek-Waterland vast te stellen en eventuele 
aanvullende wensen en opvattingen via moties kenbaar te 
maken aan de colleges, welke dan meegestuurd worden met de 
gezamenlijke reactie aan de MRA. 

 

   
 
 
 

 

 
1 De vergadering is fysiek en verband met het coronavirus zonder publiek. Op deze vergadering zijn 

de afspraken van toepassing die gelden bij de gemeente Purmerend voor fysiek vergaderen onder 

deze omstandigheden. De vergadering is live te volgen via het raadsinformatiesysteem van 

Purmerend en/of het televisiekanaal van RTV Purmerend.  
2 Rechtstreeks door de beide commissies aan de eigen gemeenteraden, tenzij agendering in de 

individuele commissies vanuit de gezamenlijke commissie wenselijk wordt geacht. 

https://purmerend.raadsinformatie.nl/live
https://purmerend.raadsinformatie.nl/live


 
 
 
 

 
 
 

20.30 6 Ter advisering: voorstel Nota omgevingskwaliteit 

(harmonisatie). 

Ter advisering 3 

  In het kader van de harmonisatie van regelgeving in verband met 
de komende fusie zijn de nota’s omgevingskwaliteit Purmerend 
2020 en de omgevingsnota Beemster 2012 beleidsneutraal 
samengevoegd tot de Nota Omgevingskwaliteit Purmerend [juli 
2021]. Voorgesteld wordt om de nieuwe nota vast te stellen. 

 

    

21.15 7 Sluiting.  

 

 
3 Idem als 2 


