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Op 1 januari 2022 fuseren de gemeenten Beemster en Purmerend en ontstaat de nieuwe 
gemeente Purmerend. De gemeenten hebben besloten vóór die tijd de verschillen en de 
overeenkomsten in regelgeving tussen de beide gemeenten te inventariseren en zo snel 
mogelijk te harmoniseren. 

Nieuwe Apv
Eén van de harmonisatievoorstellen betreft een nieuwe Algemene plaatselijke verordening 
(Apv). De verschillen tussen de Apv’s van Beemster en Purmerend zijn gewogen. Aan de 
hand van de mate van bestuurlijk-politieke en/of maatschappelijke relevantie en de 
uitgangspunten en afspraken uit het bestuurlijk akkoord is bekeken of de bepalingen uit de 
Purmerendse Apv of juist uit de Apv van Beemster uitgangspunt moeten zijn voor de Apv 
van de nieuwe gemeente of dat er nieuwe bepalingen moeten worden vastgesteld waarbij 
‘het beste van twee werelden’ uitgangspunt is.

Wij kunnen u de ontwerp Apv nu al aanbieden. Als uw raad besluit de ontwerp Apv vast te 
stellen, kunnen de gemeenten Beemster en Purmerend voorafgaand aan de fusie al met 
een inhoudelijk identieke Apv werken. Een tijdig geharmoniseerde Apv zorgt voor een 
soepele overgang bij de fusie in 2022.

Recht van amendement
De ontwerp Apv staat gepland voor de gemeenteraadsvergadering van 30 juni a.s. De 
ontwerp Apv zal tijdens de gezamenlijke commissievergadering met Beemster op 14 juni 
a.s. worden besproken. 

Raadsleden hebben uiteraard het recht een voorstel tot wijziging van de ontwerp Apv in te 
dienen. Het is met het oog op de harmonisatie ongewenst dat de Apv’s van Beemster en 
Purmerend van elkaar gaan afwijken. Wij verzoeken u daarom eventuele amendementen 
voorafgaand aan de commissievergadering schriftelijk aan het college kenbaar te maken. 
Op deze wijze kan het college de amendementen van een pre-advies voorzien. Daarnaast 
verzoeken wij u om alleen amendementen aan te nemen, die door beide raden gesteund 
worden om, zoals gezegd, afwijkingen te voorkomen. Anders ontstaat de onwenselijke 
situatie dat afwijkingen daarna weer geharmoniseerd moeten worden.


