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De raads- en commissieleden, collegeleden, steunfractieleden
Beemster en Purmerend
De griffier
28 januari 2021
Themabijeenkomst proces actualisatie bestemmingsplan
buitengebied en preview Plan van aanpak ontwikkelstrategie
Beemstervisies

: dinsdag 2 februari 2021
: (digitaal)
: 19.00 – 20.30 uur
: openbaar
: M. Timmerman (griffier)

Voor deze themabijeenkomst zijn de fracties en portefeuillehouder(s) van Purmerend van
harte uitgenodigd.
De bijeenkomst is openbaar en in verband met het coronavirus digitaal (via MS Teams).
Aan de bijeenkomst kunnen alleen de fracties, collegeleden en ambtelijke ondersteuning
deelnemen. Anderen kunnen de bijeenkomst volgen via de livestream. De bijeenkomst
wordt opgenomen en kan worden teruggekeken.
Programma
In deze bijeenkomst worden de fracties bijgepraat over een aantal ontwikkelingen in en over
het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied.
Aan het programma van deze avond is een preview op het Plan van Aanpak
ontwikkelstrategie Beemstervisies toegevoegd. Voor meer hierover zie hierna.

Agenda
19:00 uur

:

Opening door de voorzitter

19:01 uur

:

Stand van zaken proces actualisatie bestemmingsplan Buitengebied.
-

Presentatie door mevrouw Ten Have en de heer Terpstra van het
stedenbouwkundig bureau BügelHajema over het proces en het Plan
van Aanpak om tot een vastgesteld bestemmingsplan voor het
buitengebied van Beemster te komen.

-

Terugkoppeling door het stedenbouwkundig bureau aan de fracties
over de bevindingen en voortgang intern, en de reacties vanuit de
“klankbordgroep bestemmingsplan Buitengebied” tot dan toe.

-

Presentatie door het stedenbouwkundig bureau en bespreking van de
sleutelmomenten voor de raad in het proces; wanneer kan de raad
haar mening geven of voorstellen tot besluiten verwachten.

19:25 uur

:

Gelegenheid tot vragen en reacties.

20:00 uur

:

Preview Plan van Aanpak ontwikkelstrategie Beemstervisies.

20:10 uur

:

Gelegenheid tot een eerste reacties en uitwisseling.

20:30 uur

:

Sluiting

Planning behandeling Plan van Aanpak ontwikkelstrategie Beemstervisies
-

Voor 2 februari

:

Aanbieding van het raadsvoorstel en plan van aanpak aan de
raad van Beemster voor behandeling en besluitvorming in de
commissie- en raadsvergadering van 16 februari.

-

2 februari

:

Kennismaking met het plan door de Beemster fracties (preview)
en gelegenheid voor een eerste reactie en uitwisseling.

-

8 februari

:

Agendering van het plan van aanpak in de gezamenlijke
commissievergadering van Beemster – Purmerend met als doel:
gelegenheid tot het geven van politieke opvattingen over het plan
en/of het proces en het gesprek hierover; wat wordt meegegeven
aan Beemster ten behoeve van de behandeling en
besluitvorming op 16 februari?

-

16 februari

:

Behandeling en besluitvorming in respectievelijk de commissieen raadsvergadering van Beemster.

