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Onderwerp: 

Vaststellen reactiebrief op verzoek van Provincie Noord-Holland om perspectief op 

samenwerking in Zaanstreek-Waterland. 

 

Samenvatting: 

De provincie Noord-Holland heeft de gemeenteraden van Zaanstreek-Waterland per brief 

benaderd om een perspectief te geven op samenwerking in de regio.  

De reactie van de raden van Beemster en Purmerend is opgesteld en besproken op 12 april 

2021 in de gecombineerde commissie Beemster-Purmerend. 
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 Middenbeemster, 13 april 2021 

 

 Aan de gemeenteraad van Beemster, 

 

Inleiding en probleemstelling: 

De provincie Noord-Holland maakt zich zorgen over het toekomstperspectief in de regio 

Zaanstreek-Waterland. Daarbij richt de provincie zich vooral op de bestuurskracht van de 

kleinere gemeenten. Na bestuurlijk overleg met de colleges, vraagt de provincie nu aan de 

gemeenteraden om zich te buigen over een gezamenlijk toekomstperspectief. De provincie 

vraagt in eerste instantie of ‘de handschoen opgepakt’ kan worden en vraagt ons dat voor 30 

april te laten weten. Dat betekent niet dat er voor die datum al een uitwerkte, inhoudelijke 

reactie hoeft te liggen. Wel is het de bedoeling om aan te geven of we bereid zijn om aan de 

slag te gaan met het toekomstperspectief. 

Oplossingsrichtingen: 

Omdat deze vraag belangrijk is voor de toekomst op langere termijn is het logisch dat deze 

vraag in eerste instantie gezamenlijk met de gemeente Purmerend zal worden besproken.  

Er spelen veel bestuurlijke vraagstukken in Zaanstreek-Waterland. Daarom is er op 6 april 

een informatiebijeenkomst over dit onderwerp geweest. Op 12 april hebben beide raden in de 

gezamenlijke commissievergadering hierover van gedachten gewisseld. Er is afgesproken 

dat er een positieve reactie gegeven wordt. De reactie houdt in dat we bereid zijn om in 

gesprek te gaan over samenwerking in de regio Zaanstreek-Waterland. 

 

Een gelijkluidend voorstel ligt in de raadsvergadering van 22 april 2021 voor bij de 

gemeenteraad van Purmerend. Bij een eensluidend besluit wordt de brief hierna verzonden. 

 

Monitoring/evaluatie: 

Via registratie door de griffie.  

Voorstel: 

De raad wordt voorgesteld om de bij dit voorstel behorende reactiebrief vast te stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

- raadsbesluit 

- brief provincie Noord-Holland 5 maart 2021 

- concept reactiebrief Beemster-Purmerend, (reg. 1545103) 

De voorzitter en de griffier van de raad, 
 
 

 
 
 
 

H.C. Heerschop 

voorzitter 

M. Timmerman, 

griffier 
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De raad van de gemeente Beemster, 

 

gelezen het voorstel van de voorzitter en griffier van de raad d.d. 13 april 2021, 

 

 

B E S L U I T: 

 

 
De bij dit voorstel behorende reactiebrief vast te stellen en te verzenden aan de provincie 
Noord-Holland 1 
 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad d.d. 20 april 2021 

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop  

voorzitter   

M. Timmerman 

griffier 

 

 
1 Een gelijkluidend voorstel ligt in de raadsvergadering van 22 april 2021 voor bij de gemeenteraad van 
Purmerend. Bij een eensluidend besluit wordt de brief hierna verzonden. 


