Pre advies college van burgemeester en wethouders op de motie vreemd aan de orde van de dag, status
gemeentewapen Beemster per 1 januari 2022
Raadsvergadering 20 april 2021

Verzoekt het college:
1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het gemeentewapen van Beemster met bijbehorende
wapenbrief per 1 januari 2022 op waardige wijze te verbinden met het cultureel erfgoed van Beemster.
Ja dit kan.
Op 28 januari jl. is in een brief aan de gemeenteraad het volgende aangegeven:
Gemeentewapen
Een gemeentewapen wordt verstrekt bij koninklijk besluit. Als bij een herindeling de naam
van een van de gemeenten wordt overgenomen, kan ook het bijbehorende wapen worden
gevoerd. De Hoge Raad van Adel adviseert in het geval van een lichte fusievariant dat het
wapen van Beemster niet meer als officieel wapen wordt gebruikt en het wapen van
Purmerend blijft bestaan.
Voor de toekomstige gemeente Purmerend wordt het gemeentewapen van Purmerend
gebruikt.
Het gemeentewapen van Beemster is vastgesteld door de Hoge Raad van Adel bij besluit van
26 juni 1816 en toegekend aan de gemeente Beemster: ‘Een veld van
lazuur, waarop een koe van keel beschenen door de zon’.

Op verzoek van de gemeenteraad is in 2007 het wapen opnieuw geïllustreerd tot
een zogenaamd gebruikswapen. Dit gebruikswapen wordt gebruikt door de
burgemeester en het bestuur. Dit gebruikswapen uit 2007 is niet voorgedragen
aan de Hoge Raad van Adel als officieel wapen. Het kan dan ook binnen de
toekomstige gemeente Purmerend gebruikt blijven worden voor verschillende
doeleinden. Bijvoorbeeld door organisaties, gericht op cultuur, educatie maar ook
(sport)verenigingen. Het gebruik van het gebruikswapen is alleen mogelijk in
overleg met de gemeente.

2. Het Historisch Genootschap Beemster nadrukkelijk te betrekken bij dit onderzoek.
Bij de inventarisatie van in het gemeentehuis aanwezige (historische) objecten, is reeds contact gelegd met het
Historisch Genootschap Beemster. Hierbij is ook gesproken over objecten waarop het wapen staat en over
officiële documenten (oorkonde behorend bij het Beemster wapen, gedateerd 26 juni 1916- besluit Hoge Raad
van Adel). Met het HGB kan verder gesproken over het toekomstig gebruik van het wapen.
3. Bij het onderzoek onder andere na te gaan of in officiële documenten en in de communicatie over de
UNESCO werelderfgoedstatus van droogmakerij De Beemster, het gemeentewapen van Beemster kan
worden gevoerd naast het UNESCO werelderfgoedlogo.
Het officiële UNESCO logo mag niet worden aangepast en niet voor commerciële doeleinden worden ingezet. Als
aan deze en andere regels wordt voldaan, zou het gemeentewapen naast het Unesco logo kunnen worden
gebruikt.
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