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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
1.
Het plan van aanpak (PvA) en de afwegingsnota pilot Omgevingsplan Landelijk Gebied
Beemster vast te stellen;
2.
De raad voor te stellen krediet beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve
gedurende de jaren 2019-2021 ter uitvoering van de pilot, aanvullend op de reeds
beschikbare budgetten voor actualisatie van bestemmingsplannen en de invoering van de
Omgevingswet in de MJB;
3.
Als werknaam aan te houden ‘Omgevingsplan Landelijk Gebied Beemster’.
1.
Te kiezen voor het gebied de Nieuwe Tuinderij Oost om een semipermanente
huisvestingsoplossing te realiseren voor de capaciteitsproblemen van obs. De Bloeiende
Perelaar.
2.
Opdracht te geven dit scenario nader uit te werken, inclusief alle randvoorwaarden en
risico’s en om met een concreet voorstel ten aanzien van de locatie en de benodigde
financiële middelen te komen.
Het meerjarenperspectief 2020-2023 ter bespreking aan te bieden aan de gemeenteraad.
1. In te stemmen met de aanpak zoals beschreven in bijgevoegd Plan van Aanpak waarin het
proces om te komen tot een gedragen Dorpsontwikkelingsvisie voor Zuidoostbeemster is
verwoord;
2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarin de raad wordt voorgesteld een budget van
€ 272.500,- beschikbaar te stellen voor de totstandkoming van de Dorpsontwikkelingsvisie.
1. De raad te verzoeken om akkoord te gaan om bijgaande samenwerkingsovereenkomst aan te
gaan met de acht gemeenten van Zaanstreek-Waterland over de besteding van de eenmalige
teruggestorte gelden (reserves) van de voormalige Stadsregio Amsterdam aan de 8 gemeenten
van totaal € 1,7 miljoen (gemeente Beemster €49.635) waaronder de afspraak dat de
gezamenlijke investeringen via een projectbegroting aan de diverse bestuursorganen wordt
aangeboden.
2. De raad te verzoeken om de incidentele middelen van de voormalige SRA ad. € 49.635 uit de
algemene reserve onttrekken.
3. De raad te verzoeken om akkoord te gaan met het voorstel dat de gemeente Zaanstad door
individuele besluitvorming van de Zaanstreek-Waterland gemeenten via mandaat en volmacht
formeel juridisch opdrachtgever wordt naar externe partijen voor de uitvoering van de regionale
activiteiten en dat de gemeente Zaanstad zorgdraagt voor jaarlijkse verrekening van de
facturen met de andere Zaanstreek-Waterland gemeenten naar rato van inwonertal.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele informatie kan men zich
wenden tot het gemeentehuis.

