
 

 
 

M E M O  
  

 

Aan : De raadscommissie 

Van : De griffier 

Datum : 25 mei 2021 

Onderwerp : Bespreken (ter meningsvorming) van twee notities over de woonvisie: 

vervolgnotitie uitvoering Woonvisie Beemster en de notitie 

bouwstenen voor een (nieuwe) woonvisie. 

(agendapunt 10, raadscommissie 8 juni 2021) 

   

 

 

Bij dit agendapunt wordt voorgesteld om over beide notities meningsvormend en parallel 

aan elkaar te spreken. Dit zijn 1) de notitie uitvoering woonvisie Beemster en 2) de notitie 

bouwstenen voor een (nieuwe) woonvisie met oplegnotitie. 

 

De eerste notitie is de vervolgnotitie naar aanleiding van de bespreking van dit onderwerp in 

de commissievergadering van 1 december 2020. Zoals toegezegd heeft het college de 

uitkomsten van deze bespreking uitgewerkt. De bespreking hiervan kan zich op de 

conclusie van de notitie. 

 

De tweede notitie is de aanzet voor de harmonisatie van de woonvisies van Beemster en 

Purmerend. Deze harmonisatie zal niet voor 2022 plaatsvinden maar wordt overgelaten aan 

de nieuwe gemeente.  

De behandeling hiervan kan zich richten op de 4 bespreekpunten die in de oplegnotitie zijn 

genoemd te weten: 

a. Of de raad zich herkent in de voorgestelde bouwstenen die vervolgens uitwerking krijgen 

in een woonvisie voor de nieuwe gemeente.  

b. Of de raad vindt dat er in de memo ‘Bouwstenen voor een woonvisie’ nog zaken 

ontbreken. 

c. Of de locatie ZOB2 een bijdrage levert aan de beoogde nieuwbouwambities van de 

nieuwe gemeente Purmerend.  

d. Of de raad aan wil geven wat zij nodig heeft om in de nieuwe gemeente het gesprek te 

kunnen voeren over het eventueel bijstellen van de (groei)ambities. 

 

De tweede notitie is op 12 mei jl. meningsvormend besproken in de commissie SOB van de 

gemeente Purmerend.  

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- Bespreeknotitie 4 mei 2021, uitvoering woonvisie Beemster 

- Oplegnotitie 4 mei 2021 wethouder Butter, memo Bouwstenen voor een Woonvisie 

- Memo 4 mei 2021 Bouwstenen voor een Woonvisie. 

 

https://purmerend.raadsinformatie.nl/vergadering/786403/Commissie%20Stedelijke%20Ontwikkeling%20en%20Beheer%2012-05-2021?

