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MOTIE

Raadsvergadering van: 9 maart2021

Behorendebijagendapunt: 5b

Onderwerp Plan van Aan pak Ontwi kke lstrateg ie Beemstervisies

De raad van de gemeente Beemster in de vergadering van 9 maart 2021bijeen,

gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,

Overwegende dat,
. Het collegevoorstel ernaar streeft om de verdere inrichting van de dorpen vanuit een

eenduidig gebiedsperspectief te blijven benaderen om de kwaliteit en de integrale
afstemming van de verschillende projecten en functies binnen de dorpen te
waarborgen.

. Deze integrale samenhang tussen de projecten en functies de meerwaarde vormt van
het proces dat bij het opstellen van de visies is doorlopen.

o Het opstellen van deze strategie naar verwachting geheel 2021 in beslag neemt.
. Het college in haar voorstel aangeeft dat urgente lopende en/of (nog in te dienen)

kansrijke ontwikkelingen niet op de uitkomst van deze Ontwikkelstrategie hoeven
wachten en dat er ruimte blijft om tussentijds in te spelen op kansrijke (deel)projecten
en deze ten uitvoer te brengen.

o Het deel van de visie Middenbeemster waar het gezondheidscluster is gepland een
hoge mate van urgentie kent.

¡ De locatie gemeentehuis samenhangt met de ambities rondom de locatie
gezondheidscluster en mede door de wijzigingen rondom het gebouw De Blauwe
Morgenster een hogere mate van prioritering behoeft.

o De raad eerder al had aangegeven dat in verband met het benodigde nieuwe
schoolgebouw in Zuidoostbeemster en het tijdelijke karakter van de dependance bij
De Bloeiende Perelaar de locatie Jonk voortvarend moet worden opgepakt.

Vezoekt het college:

1. A. Het deel van de visie Middenbeemster waar het gezondheidscluster is gepland te
behandelen als een kansrijk (deel)project en deze niet te laten wachten op de
uitkomst van de Ontwikkelstrategie maar zo snel mogelijk ten uitvoer te (laten)
brengen.



B. Voor het behoud van de integraliteit van het gebied met de direct
belanghebbenden bij het gezondheidscluster, waaronder Beemster Gezond,
Wooncompagnie, Knarrenhof, De Blauwe Morgenster en Jeu de boules, in overleg te
treden om met concrete oplossingen te komen en deze voor 1 mei 2021 terug te
koppelen aan de raad.

2. A. Het deel van de visie Middenbeemster genaamd locatie gemeentehuis te
behandelen als een kansrijk (deel)project en deze niet te laten wachten op de
uitkomst van de Ontwikkelstrategie maar zo snel mogelijk ten uitvoer te (laten)

brengen

B. Voor het behoud van de integraliteit van het gebied met de direct
belanghebbenden van de locatie gemeentehuis, waaronder De Beemster
Compagnie, Wooncompagnie en Knarrenhof in overleg te treden om met concrete
oplossingen te komen en deze voor 1 september 2021 terug te koppelen aan de raad

3. A. Het deel van de visie Zuidoostbeemster genaamd locatie Jonk te behandelen als
een kansrijk (deel)project en deze niet te laten wachten op de uitkomst van de
Ontwikkelstrategie maar zo snel mogelijk ten uitvoer te (laten) brengen

B. Voor het behoud van de integraliteit van het gebied met de direct
belanghebbenden van de locatie Jonk, waaronder Jonk lnvestments, De Bloeiende
Perelaar, Opspoor, CPOW, De Beemster Compagnie en Wooncompagnie in overleg
te treden om met concrete oplossingen te komen en deze voor 1 september 2021

terug te koppelen aan de raad

En gaan over tot de orde van de dag
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