
Beleidsplan Stichting Vrienden van het Beusebos 2022 
  

Doelstelling 

De formele doelstelling zoals in de statuten omschreven: 

 

De Stichting heeft ten doel de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van het 
Beusebos en de functie van het Beusebos voor het leefklimaat in Purmerend en omgeving, te 
behouden en te versterken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn.  

 

Concreet betekent dit dat de Stichting er alles aan doet om te voorkomen dat het Beusebos geheel of 

gedeeltelijk gekapt zal worden zoals de gemeente Purmerend voornemens is. De gemeente Purmerend 

heeft al diverse ontwikkelplannen gehad (autoboelevard, congrescentrum).  

Mede dankzij de inspanningen van de Stichting is het plan inmiddels teruggebracht tot het kappen van 2,3 

hectare bos voor de bouw van een 70 meter hoog Van der Valk hotel. De rest van het Beusebos wil de 

gemeente inrichting als recreatie bos en heeft daartoe een bestemmingsplanwijziging ingediend en 

goedgekeurd in 2021. 

 

De Stichting is van mening dat het hele Beusebos behouden moet worden en heeft daarom een zienswijze 

tegen dit plan ingediend, net als vele andere mensen en instantie (bewoners van Purmerend, 

Wijdewormer, stichtingen en de provincie). Alle zienswijzen zijn van tafel geveegd, zonder opgaaf van 

valide argumenten. 

Dat heeft ertoe geleid dat de Provincie op 27 oktober 2021 een Reactieve aanwijzing heeft gedaan 

waardoor het bestemmingplan buiten werking is gesteld. 

Daartegen is de gemeente Purmerend in beroep gegaan bij de Raad van State, waarbij de Stichting zich 

heeft aangesloten bij de Provincie. 

We zijn nu in afwachting van de zitting van de Raad van State waar dee kwestie behandeld zal worden. 

 

Actueel beleid 

Het beleid voor 2022 omvat de volgende aandachtspunten:  

- we blijven aandacht vragen voor het Beusebos 

- we onderhouden contact met adviseurs en sympathisanten 

- afhankelijk van de uitkomst schakelen we juridische bijstand in  

  

Werkzaamheden 

- informeren via de website https://www.beusebos.nl/ en (sociale) media  

- beïnvloeden van de politiek  

- voeren van juridische procedures waar nodig 

- het werven van donateurs, vrijwilligers en ambassadeurs  

  

Fondsenwerving 

Ook in 2022 maakt de stichting kosten, zoals website hosting, en voorzien wij juridische kosten bij de 

behandeling van de zaak bij de Raad van State. Daarom zullen we een nieuwe wervingsronde houden in het 

najaar van 2022 voor particuliere donateurs, en bedrijven. De aldus verkregen baten worden door het 

bestuur in persoon van de penningmeester onbezoldigd beheerd.   

 

Het verkregen vermogen is bestemd voor juridische procedures maar kunnen ook uitgegeven worden aan 

promotiematerialen (website, drukwerk) of overige kosten (onkosten door het bestuur).   

https://www.beusebos.nl/

