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Geachte leden van de raad,

Voordat uw raad geïnformeerd raakt van een door de raad te nemen planologisch besluit
over een ruimtelijk project is daaraan in de voorbereiding een proces vooraf gegaan. Er
wordt een principeverzoek beoordeeld en in bepaalde gevallen wordt er daarna een
anterieure of intentieovereenkomst (verder: AO en lO) afgesloten voordat een formele
aanvraag wordt gedaan. Ten behoeve daarvan vindt er intern een integrale toets plaats en
worden gesprekken en onderhandelingen gevoerd waarbij meerdere disciplines zijn
betrokken.

De praktijk tot nu toe is dat u aan de hand van de besluitenlijst van het college vaak voor het
eerst kunt afleiden of er een planologisch besluit wordt voorbereid. Het kan gaan om een
principeverzoek, een (postzegel)bestemmingsplan of (project)afwijking van het
bestemmingsplan. Als een bestemmingsplanprocedure wordt opgestart, informeren wij u

daarna per brief. Van een projectañruijking raakt u via agendering in de raadscommissie op
de hoogte. Ook kan het zijn dat u tijdens de voorbereiding van buiten door initiatiefnemers of
burgers wordt benaderd.

Vanuit uw raad is al eens de vraag gesteld of u niet eerder betrokken kunt worden in de
voorbereiding van bepaalde ontwikkelingen. Wij onderkennen ook dat het goed zou zijn uw
raad eerder te informeren over de achtergrond. De aanleiding van een voorgenomen
project, het gevoerde proces tot nu toe en wat zijn de vervolgstappen blijven voor u
onderbelicht. Met meer informatie vooraf kan een objectief beeld worden gegeven van het
project en het proces en kan meer inzicht worden verkregen in het ambtelijk werk dat voor
een project moet worden verricht. Dit kan ten goede komen aan de politieke beeld- en
besluitvorming.

Om de raad meer bij de voorbereiding te betrekken, is het plan om vanuit uw raad een
informatiegroep te formeren. Aan de informatiegroep kan door betrokken ambtenaren
informatie worden gegeven over de voorbereiding in het algemeen en bepaalde (private)
(bouw)projecten of ontwikkelingen. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de
ambtelijke organisatie.
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Voor de werkwijze van de informatiegroep wordt aan de volgende regels gedacht.
- T.b.v. een efficiënte bijeenkomst nemen de RO-woordvoerders van de fracties

(raads- of commissieleden) deel aan de informatiegroep. Dit mogen per fractie
wisselende leden zijn. Eén is, eventueel bijtoerbeurt, voorzitter;

- De informatiegroep is a-politiek. Behandelende ambtenaren (projectleiders) geven
inhoudelijke informatie en kunnen vragen van de informatiegroep beantwoorden;

- Wethouders zijn aanwezig, maar in principe alleen als toehoorder;
- De bijeenkomsten zijn niet openbaar;
- Op verzoek van raads- en commissieleden en wethouders kunnen ondenrerpen

worden geagendeerd;
- T.b.v. een efficiënte bijeenkomst van maximaal anderhalf uur kunnen maximaal 3

ondenrerpen worden besproken. Bij het agenderen van projecten is timing
belangrijk. Afhankelijk van het geval kan het agenderen als uitgangspunt dienen,
voordat participatie van de omgeving wordt ingezet;

- Er wordt geen verslag gemaakt van de bijeenkomsten behalve de eerste keer als de
werkafspraken worden vastgelegd ;

- Ondenuerpen kunnen zijn (private) (bouw)projecten of ontwikkelingen, waaronder
die waarvoor een AO of lO is, of wordt afgesloten;

- Er wordt vooraf een agenda opgesteld en onder alle raads- en commissieleden
verspreid;

- De bijeenkomsten worden naar behoefte gepland. Gedacht wordt aan eens in het
kwartaal aan het eind van een middag;

- De informatie, uitgewisseld in de informatiegroep, is in principe vertrouwelijk. Per
bijeenkomst en per project wordt afgesproken hoe moet worden omgegaan met de
informatie. Dit vaststellen wordt een vast agendapunt aan het eind van elke
bijeenkomst. Uitlatingen van ambtenaren mogen in ieder geval niet worden gebruikt
tijdens bijv. commissie- en raadsvergaderingen;

- De (werkwijze van de) informatiegroep wordt na een jaar geëvalueerd.

Voor de eerste bijeenkomst wordt gedacht aan de volgende (actuele) agendapunten:
- De voorbereiding in het algemeen: de interne behandeling van een principeverzoek,

wat is een AO of lO en in welke gevallen worden deze afgesloten;
- lO Beemster Experience;
- AO woningbouw Nekken¡veg72;
- AO bedrijfsuitbreiding Oosthuizenreg 78.

Wij venrvachten dat de lnformatiegroep Projecten voor de raad een belangrijke meenruaarde
zal zijn.

De eerste bijeenkomst is gepland op woensdaq 14 november a.s. om 15:30 uur in de
kantine van het qemeentehuis.

Mochten er vooraf (nog) vragen of opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen met de
contactpersoon van de informatiegroep, de heer T. Bult, telefoon (0299)452927, e-mailadres
t.bult@purmerend.nl.

Hoogachtend,
ers van Beemster.burge en
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