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Aan de gemeenteraad van Beemster

uw brief van uw kenmerk

onderwerp
Plan van aanpak voor de Omgevingsvisie

Geachte leden van de raad,

ln september jl. hebben beide raden zich uitgesproken over het ontwerp-herindelingsbesluit
met betrekking tot de fusie van de gemeenten Purmerend en Beemster. De colleges van
Purmerend en Beemster hebben zich uitgesproken om gezamenlijk te werken aan de
implementatie van de Omgevingswet. Dit geldt ook voor de totstandkoming van een plan
van aanpak voor een omgevingsvisie voor de nieuwe gemeente o.a. omdat beide raden in
het kader van de fusie te kennen hebben gegeven in dit dossier gezamenlijk te willen
optrekken. Dit plan van aanpak is thans ambtelijk in voorbereiding en wordt binnenkort aan
beide colleges voorgelegd. Bijgaand treft u ter informatie aan een afschrift van de brief aan
de gemeenteraad van Purmerend.
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Onderwerp
voortgang programma Purmerend 2040 I
plan van aanpak voor de Omgevingsvisie

Geachte leden van de raad,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Met uw raad is afgesproken dat we eind van dit jaar een update zouden geven van de
Agenda Purmerend 2040. Een en ander zou gebeuren in samenhang met het plan van
aanpak voor de Omgevingsvisie. Beide stukken bevonden zich in een afrondende fase, op
het moment dat uw raad en die van Beemster in het kader van de fusie te kennen gaven
over deze onderdelen gezamenlijk te willen spreken. De brief aan de gemeenteraad
van Beemster treft u als bijlage aan.

Voor de update agenda Purmerend 2040 (inmiddels omgedoopt tot 'monitor programma
Purmerend 2040') betekent dit dat het college over de monitor een besluit zal nemen, om
vervolgens die monitor met de beide raden te bespreken. Dat kan eventueel in samenhang
met het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie. Daarna kan uw raad een besluit nemen
over de monitor en het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie.

Wij zoeken nog naar een juiste vorm om deze besprekingen te laten plaatsvinden
De verwachting is dat een en ander een beperkte vertraging zal opleveren.
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