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Geachte leden van de raad,

ln de begroting 2017 hebben wij in programma 7 opgenomen, dat de Metropoolregio
Amsterdam (MRA) actief stuurt op de ambitieuze ontwikkelingsagenda 2040 en dat
Purmerend hierop aansluit met een eigen stedelijke agenda richting 2040. Regionale
positiebepaling en afstemming vindt plaats aan de hand van deze agenda.

De eigen agenda richting 2040 is nu voorbereíd en bestaat uit een startnotitie en een

kansenkaart. Verder is een publieksversie gemaakt, die op eenvoudige wijze inzichtelijk
maakt voor welke dilemma's Purmerend zich geplaatst ziet tot 2040.

Wijwillen hierover met u in gesprek gaan en met de stad en andere betrokkenen,
waaronder de (buur)gemeenten in de deelregio MRA-Noord en de provincie Noord-Holland.

Het gaat er daarbij vooral om, dat we de conclusies uit de woondebatten verder uitwerken
en daaraan uitvoering geven. Tot2020 denken we, dat we 1.500 tot 2.000 woningen kunnen

bijbouwen. Deze zijn voor een deel al gedacht op diverse plekken verspreid in de stad. Maar

onze opdracht is groter: we hebben tot 2040 ongeveer 10.000 woningen nodig om de eigen
stedelijke groeite kunnen huisvesten. En de opdracht is breder: we hebben verscheidene

soorten woningen nodig, van klein tot groot, van hoog tot laag, van laag tot hoog budget.
Kortom, we willen doorstroming bevorderen en daarbij aandacht hebben voor specifieke

doelgroepen (sociale huur, ouderen, jongeren en starters).

De agenda gaat over meer dan cijfers en ambities van Purmerend alleen.
Purmerend voelt zich verantwoordelijk voor regionale opgaven. Dat pleit voor evenwichtig
beleid als het gaat om de verstedelijkingsopgave en om behoud en versterking van het

Waterlandse landschap. Purmerend steekt in op 'commitment' en strategisch partnerschap

voor het realiseren van deze brede, gezamenlijke verantwoordelijkheid. De bedoeling is, dat
er aan de hand van het gesprek met u en met de stad en andere betrokkenen in de loop van
2A17 gekomen kan worden tot een meer vastomlijnde agenda en daarmee samenhangende
visievorming. Venrrrachting is, dat in het 4" kwartaal van 2017 over deze meer vastomlijnde

agenda raadsbesluitvorming kan plaatsvinden.

dynamisch proces
Over de agenda Purmerend 2040 willen we in een open en transparant proces proactief in

gesprek gaan. Voor 2017 hebben we een 'Plan van Aanpak' (bíjlage 2.d.) opgesteld, dat
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voor dit moment helderheid biedt over het beoogde proces. Het betreft een rdynamisch'

document, dat in de loop van de tijd verder vorm en inhoud kan krijgen naarmate het
gesprek over de agenda en het proces vordert en uitkristalliseert.

De agenda moet echt van de stad worden. Daarom zit het proces ook zo in elkaar, dat
bewoners, organisaties en bedrijven er aan kunnen en willen bijdragen. Deze aanpak valt of
staat bij actieve deelname. Belangrijk is daarom betrokkenheid te genereren en mensen
mee te nemen in de urgentie van de toekomstagenda van Purmerend. Binnenkort willen wij
bijvoorbeeld in gesprek, met u en met betrokkenen, over de invulling van de - met elkaar
samenhangende - ontwikkeling in de strook vanaf de PostNL-locatie tot aan het terrein van
de Brantjesoever/hoek Burg. D. Kooimanweg (project'van brug tot brug').

raadsbetrokkenheid
Bedoeling is in 2017 tot een meer vastomlijnde toekomstagenda en visievorming te komen,
die ook politiek-bestuurlijk op breed draagvlak kan rekenen. De raad is een essentiële partij
bij de vormgeving van het proces en bij het vullen en uitvoeren van de agenda. Buiten de
politieke agenda om gaan we de raad ook betrekken bij het totale communicatieproces:
uitnodigen als toehoorders bij gesprekken met de stad, bijpraten in informele sessies.

Op 7 februari a.s. willen we uw raad, tijdens een presentatie, op de hoogte stellen van (een
eerste aanzet tot) een analyse naar de mogelijkheden voor hoger bouwen in Purmerend.
Ons college wisselt graag met u opiniërend van gedachten over (alle voorbereide elementen
van) de agenda Purmerend 2040 enlof over het beoogde, dynamische proces. Hierover zal
op korte termijn een afspraak met de griffie/agendacommissie worden gemaakt.

financiäle consequenties
Door het dynamische karakter, zijn in deze fase van de voorbereiding nog niet alle te maken
kosten over de gehele looptijd in beeld, maar het is duidelijk dat het op de rails zetten van
dit proces geld kost, naast de al in de begroting opgenomen capaciteit voor eigen
personeel. Het organiseren van het startschot en een aantal bijeenkomsten in 2017, waarin
we inwoners en bedrijven gaan betrekken, zijn daar voorbeelden van. Hoe de toerekening
van kosten aan specifieke projecten vorm moet krijgen, is nog ondenrverp van gesprek.
Uitgangspunt is echter dat ook de tijdens deze voorbereiding te maken kosten, bij het
daadwerkelijk realiseren van projecten zullen worden verhaald of gecompenseerd.
Aangezien de realisatie van de onderliggende projecten echter verder in de tijd ligt, zal u
door middel van een apart raadsvoorstel worden verzocht een voorbereidingskrediet
beschikbaar te stellen vanuit de bestemmingsreserve gronden.

het startschot...
Het startschot is gegeven met de presentatie van de agenda door de portefeuillehouder
Ruimtelijke Ordening op 30 januari in het woon-zorgcomplex'Heel Europa'. Dat is ook het
moment, waarop de agenda (zie bijlagen) in volle omvang onderdeel vormt van het beoogde
gesprek. Tegelijkertijd start de communicatie met en via de publieksmedia en is de agenda
ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website.

Burgemeester en wethouders van
de secretaris, de
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Agenda: Purmerend op koers naar 2040 is een drieluik, bestaande uit :  
  
deel a.  ruimte voor Purmerend startnotitie 

 
deel b.    Kansenkaart Purmerend 2040 separaat 

 
deel c.  Planning, prioriteiten en gemeentelijke organisatie 

(deel c.  is vooral een intern gericht stuk)  
separaat / niet openbaar  
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1. Inleiding  
We leven in een tijd van allerhande maatschappelijke, politieke en economische veranderingen. Ook 
op gebied van de ruimtelijke omgeving vraagt dat in toenemende mate om aanpassingen. Vergrijzing 
van de bevolking legt druk op geschikte woningen, voorzieningen en vrijetijdsvoorzieningen. Er 
worden andere - vaak hogere - eisen gesteld op gebied van wonen, werken, winkelen en er is 
behoefte aan een grotere verscheidenheid en differentiatie daarin. In toenemende mate wordt 
regionale samenwerking verwacht op allerlei terreinen.  
  
Omvang, impact en snelheid van veranderingen kunnen nogal verschillen en wetgeving en 
procedures zijn vaak complex. In dit krachtenveld is het van belang om als gemeente de ambities en 
aspiraties te kennen en kenbaar te maken naar de buitenwereld. Voor de provincie, regio, 
buurgemeentes en de stad. Maar bovenal voor de mensen en bedrijven uit onze stad.  
 
Na de groeispurten die Purmerend in de vorige eeuw heeft meegemaakt is deze eeuw veel rustiger 
begonnen qua fysieke groei van de stad. Uit de woondebatten komt naar voren dat de vraag naar 
(vooral ook sociale) woningen groot is en dat men graag in Purmerend woont en wil blijven wonen. 
Met het aantrekken van de vastgoedmarkt en toenemende krapte op de woningmarkt nemen ook 
bouwinitiatieven weer toe. Genoeg reden om vanuit de fysieke leefomgeving te verkennen welke 
groei-/ontwikkelmogelijkheden er zijn voor Purmerend voor de korte en de langere termijn.  
 
Purmerend hecht veel belang aan mensen en hun sociale verbanden in straat, buurt of wijk.  
Daarom heeft de gemeente in 2011 een visie op Purmerend1 vastgesteld, die uitgaat van eigen kracht 
van de samenleving en waarbij herkenning en waardering van de context voorop staat. De fysieke 
leefomgeving ontleent veel van haar betekenis aan de inrichting daarvan door middel van projecten. 
Bij die contextgerichte activiteiten komt het er op neer dat al bij ontwerpen en vooral in de planning 
van de uitvoering van projecten, met de context van bewoners wordt rekening gehouden en erover 
wordt gecommuniceerd. Met de Omgevingswet per 2019 en meer gemeentelijke afwegingsruimte in 
het verschiet wil Purmerend daar ook nu al zoveel mogelijk op inspelen.  
 

Deze agenda is bedoeld politiek-bestuurlijke focus aan te brengen en om duidelijkheid te bieden over 
ambities. De inhoud van de agenda nodigt uit tot gesprek en is daarmee dynamisch. De organisatie 
wordt aangestuurd aan de hand van deze agenda en de voortschrijdende inzichten hierover.  

 

2. Het DNA van Purmerend 
Purmerend is vanaf de jaren ‘60 van de vorige eeuw gegroeid van een kleine stad van 7.000 inwoners 
die haar bestaan vooral ontleende aan de plek voor handel voor de omliggende regio tot een 
woonstad van 80.000 inwoners. Het is geworden tot middelgrote stad. Met voorzieningen zoals een 
kernwinkelgebied, een horecaplein, twee theaters, een ziekenhuis, een multifunctionele sporthal in 
aanbouw en meerdere scholengemeenschappen is Purmerend ook een redelijk complete stad. Het 
directe verzorgingsgebied is relatief klein en bestaat voornamelijk uit de kernen rondom Purmerend. 
De afgelopen decennia heeft Purmerend een belangrijke bijdrage geleverd aan de diverse woning-
bouwtaakstellingen in de regio Waterland en de Stadsregio Amsterdam. Purmerend is een compacte 
stad en bestaat uit zeven wijken. Elke wijk heeft een eigen stedenbouwkundige opzet kenmerkend 
voor de tijd waarin het is gebouwd. Ook zijn de buurten en wijken gemêleerd qua inkomen en 
leeftijd. De wijken hebben een sterk zelfvoorzienend karakter met een eigen buurtwinkelcentrum, 
scholen, buurt- en sportvoorzieningen.  
 
bewoners en woonmilieus  
In Purmerend wonen in 2015 35.266 huishoudens (35.509 in 2013). De meeste huishoudens bestaan 
uit twee of meer personen (65%), de helft van de huishoudens is 55 jaar of ouder, en de meeste 
huishoudens (60%) hebben een koopwoning. Negenendertig procent van de huishoudens heeft een 
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inkomen boven 1,5x modaal. Het opleidingsniveau is vooral op MBO niveau. Purmerend kent net als 
bijvoorbeeld Almere veel ‘volgouders’. De helft van de huishoudens heeft verhuisplannen, 63%  wil 
bij voorkeur in Purmerend wonen. 20% wil naar een gemeente buiten de regio Amsterdam. 
 
Veel diversiteit in woonmilieus kent Purmerend niet. Wel heeft Purmerend de historische binnenstad 
met een middeleeuws stratenpatroon, veel pleintjes en een groene singel rondom. De binnenstad is 
voor een stad van 80.000 inwoners relatief klein, maar biedt wel een centrumstedelijk woonmilieu. 
Purmerend is vooral gegroeid na de 2e Wereldoorlog waardoor populaire woonmilieus zoals een 
19de-eeuwse buurt of een jaren ’30 woonomgeving schaars zijn. Ook dure en luxe woningen zoals een 
villabuurt of juist goedkope ‘rommelzones’ zijn zeer beperkt in Purmerend. De stad bestaat voor 70% 
uit eengezinswoningen, waarvan het merendeel een tussenwoning is. 30% van de woningvoorraad 
bestaat uit appartementen. Het woningaanbod in de regio Waterland is deels aanvullend op dat van 
Purmerend: vooral landelijk en dorps wonen en een woningaanbod van klein en goedkoop tot zeer 
ruim en duur. Bijzonder aan de woningvoorraad in Purmerend is dat een groot deel van de woningen 
is aangesloten op stadsverwarming, gestookt op biomassa. Op het terrein van duurzaamheid geeft 
dat Purmerend een voorspong. 
 
ligging, oriëntatie en economie  
Purmerend ligt dichtbij Amsterdam aan de rand van de Randstad. Amsterdam heeft een overspannen 
woningmarkt die conjunctuurgevoelig is. De regio Amsterdam heeft voor de komende 25 jaar een 
enorme woningbouwopgave. Purmerend ligt ook nabij de landelijke regio’s West-Friesland en Kop 
van Noord-Holland, waar de woningmarkt redelijk stabiel is. Purmerend ligt midden in de regio 
Waterland, waar het eeuwen lang een marktstad van betekenis voor was. Waterland is bekend om 
zijn open, metropolitaans landschap van veenweidegebieden en droogmakerijen, werelderfgoederen 
(droogmakerij de Beemster en Stelling van Amsterdam) en historische stadjes. Ruim de helft van de 
Purmerenders is voor zijn werk georiënteerd op de Amsterdamse regio. Bezoek aan familie en 
vrienden, hobby’s, sport, cultuur, winkelen e.d.  doen Purmerenders voornamelijk is de eigen stad en 
de direct omliggende gemeenten. De arbeidsplaatsen in Purmerend worden voor slechts een derde 
bezet door Purmerenders; er is vooral inkomende pendel vanuit de rest van Noord-Holland. Er zijn 
enkele bedrijventerreinen met vooral logistiek, zakelijke dienstverlening en groothandel. Maar 70% 
van de werkgelegenheid zit in de woonwijken; een situatie die vergelijkbaar is met de rest van de 
stadsregio Amsterdam.  
 
bereikbaarheid en verbindingen  
De busverbindingen met Amsterdam zijn uitstekend. De wijken in Purmerend zijn goed ontsloten met 
het openbaar vervoer dat bijna volledig op Amsterdam is gericht. De openbaar vervoerverbindingen 
met de omliggende kernen zijn daarentegen beperkt. Purmerend heeft 3 treinstations. Vanaf deze 
stations vertrekt 2x per uur een trein tussen Hoorn en Schiphol. Een Intercity halte heeft Purmerend 
niet. Ook de autoverbinding tussen Amsterdam e.o. en Purmerend is goed en wordt voortdurend 
verbeterd. De fietsroutes tussen de wijken en het centrum en naar de groene buitengebieden 
rondom de stad zijn uitstekend. Die verbinding  met de omgeving is een belangrijke kwaliteit van de 
stad. Vanuit iedere wijk is de groene omgeving lopend of fietsend in 10 minuten te bereiken. Dat 
geeft het woonmilieu ‘wonen in het groen’ een extra betekenis.  
 

3. Verkennen, positioneren en agenderen 
Purmerend heeft een oud centrum en eeuwenlang stadsrechten. Vanaf de jaren vijftig en na de  
aanwijzing als groeikern (1972) is de stad uitgegroeid tot middelgrote stad met 80.000+ inwoners en 
een relatief compleet voorzieningenaanbod. Door de grote groei heeft Purmerend kenmerken van 
een jonge stad, maar Purmerend onderscheidt zich van de vele andere groeikernen door de 
geschiedenis en het oude centrum. Purmerend heeft nog niet de diversiteit van een grote stad en 
bevindt zich in de overgangsfase van tweede naar derde generatie. 
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Als troeven kan Purmerend o.m. noemen : 
 de nabijheid van Amsterdam en de regiofunctie voor Waterland 
 de compleetheid van het voorzieningenaanbod en de betaalbare woningvoorraad 
 het omliggende ‘groen-blauwe’ landschap en groene door-adering van woongebieden 
 de beloopbare/befietsbare omvang van de stad 
 openbaar vervoer 

 
De waardevolle aspecten die Purmerend wil koesteren zijn : 

 stad met dorps karakter (menselijke maat), de ideale mix 
 authenticiteit van het centrum 
 doe-mentaliteit 
 tevredenheid – stabiliteit (-middelmaat!) 
 het rijke aanbod, ‘er valt veel te kiezen’ (voorzieningen, recreatie, omliggend landschap) 

 
Deze elementen, uitgezet op een X en Y-as, resulteert in de volgende figuur, die we als onderlegger 
kunnen gebruiken voor de ruimtelijke omgevingsagenda voor Purmerend :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ambities en agenda van Purmerend richting 2040 
Purmerend heeft de ambitie uit te groeien tot ‘compacte woonstad’. Dat kan vertaald worden naar 
‘volgroeide stad’ waar een voor de omvang van een 'regio stad' voldoende en meer divers aanbod in 
woningen beschikbaar is met zorg en werk, onderwijs, cultuur, recreatie en toerisme. In aanloop naar 
het congres van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op 18 februari 2016 heeft Purmerend zich  
uitgesproken verantwoordelijkheid te willen nemen in haar aandeel van de opgave voor de woon- 
gelegenheid. Voor Purmerend betekent dit een toevoeging van circa 10.000 woningen; grotendeels 
voor de eigen behoefte. De verantwoordelijke portefeuillehouders R.O. uit de regio Waterland (met 
inbegrip van Oostzaan) hebben hierover in hun ISW-overleg op 18 november 2015  de volgende 
afspraak gemaakt : 

Wij staan achter het uitgangspunt om voor de regionale bouwopgave eerst te kijken naar 
bestaande stedelijke gebieden die goed per OV en fiets bereikbaar zijn, of waar werkgelegenheid 
in de nabijheid is. Wel moet er ruimte blijven voor een zorgvuldige gezamenlijke afweging waar 
we in de regio in de toekomst wel of niet willen bouwen buiten het bestaand stedelijk gebied. 
Behoud van waardevolle landschappen, bereikbaarheid en (voorzien in de) vraag naar woning-
types en woonmilieus zien we daarbij als belangrijke criteria. 
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Actualisering van de regiovisie Waterland 20402 door het ISW is ‘on hold’ gezet vooral om de bijdrage 
aan de MRA-woningbouwtaakstelling helder te krijgen. Deze agenda levert daaraan een bijdrage.  
  
Purmerend: thuis voor generaties (ambitie 1.)  
We hebben gebouwd aan een stadje dat nu stad geworden is. Na de komst van veel Amsterdammers 
in de 20e eeuw is voor de opvolgende generaties Purmerend een thuis en een identiteit geworden. 
Inwoners houden van Purmerend. We voelen daarom de urgentie en noodzaak om verder te bouwen 
aan voldoende woongelegenheid in een grotere diversiteit voor huidige en toekomstige generaties. 
Dit schept draagvlak voor behoud van bestaande én voor nieuwe voorzieningen en houdt Purmerend 
én Waterland vitaal. Voorwaarde is dat dit gebeurt in combinatie met optimale verbindingen voor 
autoverkeer en openbaar vervoer. Omdat Purmerend wordt omsloten door prachtig groen landschap 
zal een flink deel van deze verstedelijkingsopgave moeten plaatsvinden in het bestaande stedelijke 
gebied, m.a.w. binnen de huidige gemeentegrens door intensivering van de bestaande stad.  

 
Purmerend: regionale zorgstad in Zaanstreek-Waterland (ambitie 2.)  
Ook als het om ‘de zorg’ gaat, heeft Purmerend een regionale functie. Dit betreft de specialistische 
zorg van het ziekenhuis, de 1e hulppost, de verpleeghuiszorg e.d. en dat geldt ook voor voorzieningen 
voor verstandelijk gehandicapten, het participatiebedrijf, de verslavingszorg, de maatschappelijke 
opvang OGGZ en beschermd wonen. Purmerend is compact met een consequente wijkstructuur. Alle 
dagelijkse voorzieningen en zorg zijn dichtbij. De openbare ruimte en gebouwen zijn redelijk goed 
toegankelijk voor mensen met een beperking en er is voldoende aangepaste huisvesting voor 
iedereen die dat nodig heeft. Prettig wonen betekent dat als er zorg nodig is, die zorg ook makkelijk 
toegankelijk is en op maat geleverd kan worden. In Purmerend is zorg meer dan gemiddeld aanwezig 
en er is meer dan gemiddeld werkgelegenheid in de zorg. Los van financiën is en blijft de zorgsector 
belangrijk en de ambitie is om deze regionale functie in Purmerend te behouden en te versterken.    
 
Purmerend: pleisterplaats en uitvalsbasis voor toeristen in Laag Holland (ambitie 3.)  
Purmerend ligt in het centrum van drie eeuwenoude droogmakerijen, waaronder het werelderfgoed 
Beemster. Bovendien is het IJsselmeer vlakbij. Met dit water, de vissers, de uitgestrekte polders, de 
koeien en de kaas binnen handbereik, biedt Purmerend een prachtig Hollands palet! Amsterdam ligt 
op steenworp afstand en met een mooi historisch centrum, heeft Purmerend de potentie om uit te 
groeien tot pleisterplaats/verblijfsstad en als uitvalbasis voor iedereen die Laag Holland bezoekt. Dit 
betekent dat er ruimte moet komen voor ontwikkeling van toeristische verblijfsaccommodaties en 
versterking van de toeristische sector.  
 
Verstedelijkingsagenda 
Bij het opstellen van de verstedelijkingsagenda zijn 3 scenario’s van belang :  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
(Voor het onderzoek ‘Wonen in de regio 
Amsterdam 2015’ is aan mensen gevraagd, 
welke zaken zij het meest waarderen binnen 
hun gemeente. Voor Purmerend leidt dat tot 
het hiernaast opgenomen plaatje.)  

 

A. projecten in uitvoering   (tot 2020) 
  

Purmerend biedt prima woonkwaliteiten en heeft een bijhorend voorzieningenpeil. De 
huidige groeicapaciteit met ‘projecten in de pijplijn’ wordt geraamd op 1.500 - 2.000 
woningen op Purmerends grondgebied en 500 woningen in De Nieuwe Tuinderij (west en 
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oost) in de Zuidoostbeemster op grondgebied van gemeente Beemster. 
 

B. bestaande stad intensiveren en randen verstedelijken3  (tot 2030) 
  

Om enerzijds de kwaliteiten van Purmerend in stand te houden en anderzijds verdere 
verantwoordelijkheid te nemen in de regionale behoefte (aanbod voorzieningen voor 
omliggende gemeenten, woningvraag in de regio, werkgelegenheid etc.) onderzoekt 
Purmerend verdere groei dan A. Om hieraan vorm te geven : 

 wordt onderzoek gedaan naar verbreding van het aanbod in woningen en 
woonmilieus, voorzieningen en werkgelegenheid;  

 wordt samenwerking gezocht op regionaal vlak om de condities voor deze groei 
te realiseren, en 

 geldt het Purmerendse karakter van ‘Stad met Dorps Karakter’ (Stadje) daarbij als 
leidend motief. 

 
Door te beginnen in de bestaande stad met een onderzoek naar een verdergaande 
verdichtingsstrategie voor de komende 10-15 jaar kan de basis worden gelegd voor een 
groter en breder woningaanbod, een volwaardiger OV knooppunt, niet alleen voor 
Purmerend maar ook als hub voor dit deel van de metropoolregio, en daarmee een 
steviger fundament voor uitbreiding van werkgelegenheid (door betere bereikbaarheid, 
beschikbaarheid grond (noordzijde) en grotere (en jongere) arbeidsmarkt). 
 

   
(bestaande stad intensiveren)     (randen verstedelijken) 

 
C. nieuwe uitleglocatie zoeken   (tot 2040) 
  

Op het moment dat de opties onder B. verder niet in benodigde verstedelijking kunnen 
voorzien, kan in tweede instantie gedacht worden aan groei in nog aan te wijzen nieuwe 
gebieden.  Dit zou dan op langere termijn (ca. 20-25 jaar) kunnen leiden tot een groei met 
10.000 woningen of meer, maar wel voor een aanzienlijk deel op grondgebied van één of 
meer aangrenzende gemeenten. Dat geldt ook al voor de opties onder B. met de locaties 
Zuidoostbeemster, 2e fase, Kwadijk en (deels) Wormerland.  
 

   
(richting Wormer-Oost verstedelijken)   (richting Purmer-Oost verstedelijken) 
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5. Kansen voor de stad Purmerend richting 2040  
Bij deze startnotitie, deel a. zijn de kansen voor Purmerend in beeld gebracht en ook op kaart gezet. 
Die kaart heeft de titel ‘Kansenkaart Purmerend 2040’ en maakt - als deel b. - integraal onderdeel uit 
van deze agenda. Voor een verdere ontwikkeling van Purmerend richt de agenda zich vooral op de 
speerpunten ‘wonen’, ‘economie, toerisme en recreatie’ en ‘bereikbaarheid en verbindingen’.  
 

I. wonen 
Om de door Purmerend uitgesproken verantwoordelijkheid voor woongelegenheid helder te krijgen, 
is een inventarisatie gemaakt van de kansen op het gebied van wonen. De inventarisatie, waarvoor 
wordt verwezen naar tabel 1, is opgezet aan de hand van de hiervoor geschetste 3 scenario’s. Het 
betreft in eerste instantie ‘projecten, die al in de pijplijn zitten’ (sub A.) en die kunnen worden geduid 
als ‘hard’. Daarna zijn projecten (sub B.1.) op een rijtje gezet, die zijn gelegen binnen Purmerends 
‘bestaand stedelijk gebied’ (BSG). Met het oog op de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ wordt 
verwacht, dat woningbouw op deze locaties (sub)regionaal en/of provinciaal geen probleem 
oplevert. Vanwege diezelfde ladder is het echter mogelijk, dat dit voor woningbouw aan de randen 
(sub B.2.) buiten BSG anders ligt. Hier moet op (sub)regionaal en/of provinciaal niveau afstemming 
over plaatsvinden. Ten aanzien van woningbouw ziet het er naar uit, dat afstemming vooral moet 
gebeuren op het niveau van de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland. Purmerend wil dat doen in 
goed overleg met de gemeenten uit de regio Waterland.4 Dat geldt ook voor het zoeken naar nieuwe 
uitleglocaties (sub C.). Hierbij is een kanttekening op z’n plaats in die zin dat in de regio Waterland 
ook nog woningbouw actueel is op uitbreidingslocaties in o.a. de gemeente Edam-Volendam (Lange 
Weeren en Waterrijk) en de gemeente Beemster (kwadrant IV, Middenbeemster). Op het niveau van 
de hele MRA-regio gebeurt deze afstemming in het Platform Ruimtelijke Ordening (PRO). 
 
Indicatieve raming woningbouwmogelijkheden voor de stad Purmerend tot 2040 

De wijze waarop deze ontwikkeling plaatsvindt zal - als kernopgave - het karakter van 
Purmerend als compacte stad met een menselijke maat moeten verstevigen. Als gevolg 
van de huidige verstedelijking ten westen van Purmerend (Kop West, Kom A7) vormt de 
historische binnenstad steeds meer daadwerkelijk het hart van Purmerend. Daar draagt 
ook de uitbreiding van het stedelijk weefsel van Purmerend met het project ‘De Nieuwe 
Tuinderij’ in Zuidoostbeemster positief aan bij. Daarom geniet een verstedelijking van 
Purmerend in noord/westelijke richting (Wormer-Oost) stedenbouwkundig de voorkeur.  

scenario typering locatie aantal cumulatief 
totaal 

cumulatief 

  
opmerkingen 

tabel 1 
  

A. in uitvoering  Purmerend cijfers (hard)  1.540 

  

diverse projecten, w.o. Kop West, 

Weidevenne, Klein Where etc.        

 
  Beemster  500 2.040 2.040 De Nieuwe Tuinderij (DNT) 

B.1. bestaande stad 

intensiveren  

Purmerend (zacht) 2.546 2.546 4.586 diverse locaties (> 100) 
5
 , w.o.  

Plateel, De Koog, Koogmolen etc. 

B.2. randen  a. Purmer-Zuid/Zuid 1.200 
  

Purmerend 

 verstedelijken b. Vurige Staart 200   Purmerend 

  c. golfcomplex 250   Purmerend 

  d. DNT 2
e

 fase (incl. Jonk) 540   gemeente Beemster 

  e. Kwadijk 250 2.440 7.026 gemeente Edam-Volendam 

  f.  richting Neck, overzijde  p.m.   gemeente Wormerland  

  vm. provinciale weg      

C. nieuwe uitleglocatie 

zoeken  

 Wormer-Oost of 

Purmer-Oost 

5.000 5.000 12.026 gemeente(n) Wormerland of 

Edam-Volendam + Waterland 
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Deze raming is met dezelfde tijdvakken ingedeeld als de verstedelijkingsagenda op bladzijde 6 en 7. 
 
de periode tot 2020 
Voor de bestaande stad is geïnventariseerd, welke woningbouwplannen nu al bekend zijn. Hierbij is 
sprake van een onderscheid tussen ‘hard’ (A.) en ‘zacht’(B.1.). Dat heeft o.m. te maken met het al 
dan niet voor handen zijn van overeenkomsten, bestemmingsplannen e.d.  
 

Purmerend voelt zich verantwoordelijk voor voldoende woongelegenheid voor de eigen bewoners en  
deels ook voor de behoefte van de (deel)regio en vertaalt dit in een sterkere actiebereidheid om tot 
stedelijke intensivering te komen. Dit kan uitmonden in een voortrekkersrol bij gebiedsontwikkeling, 
maar ook in het stellen van heldere uitgangspunten voor benodigde intensivering. Verdichting, 
omvorming van functies, hoogbouw en het opzoeken van de grenzen van het bestaand stedelijk 
gebied zijn daarmee kansen en soms zelfs vereisten om deze programmatische behoefte te  
realiseren. Tegelijkertijd zullen zich ‘nimby’-effecten voordoen, bijvoorbeeld als architectonische 
ambities verder reiken dan het gebruikelijke. 
 
Stedelijke intensivering biedt kansen om woonmilieus toe te voegen, die Purmerend niet of nog maar 
heel beperkt kan bieden. Daarmee 
wordt de stad completer en 
kunnen inwoners uit Purmerend 
en belangstellenden van buiten 
gemakkelijker in Purmerend een 
volgende stap zetten.   
 
Het overzicht hiernaast vermeldt 
welke woonmilieus gemeenten te 
bieden hebben en wat Purmerend 
te bieden heeft ten opzichte van 
andere steden in de stadsregio. 
Stedenbouwkundig is van belang 
aan te geven, waar hoog gebouwd 
mag of moet worden en waar niet, 
welke essentiële ‘groen/blauwe’ 
elementen onaangetast blijven, en 
voor wie/welke woningzoekenden gebouwd wordt. Dat is ook van invloed op woonmilieus. In de 
nieuwe Woonvisie, die zal ingaan op de kwalitatieve woonaspecten, wil Purmerend èn voldoende èn 
meer diversiteit in  woonmilieus en woningaanbod. 
 
Eén van de kansen is het verbeteren van de wijkcentrumgebieden als hart van de wijk; een andere 
om woningbouw binnen de stationsgebieden te intensiveren. De al ingezette kwaliteitsimpuls langs 
‘de stedelijke rug’, de oost/west-route vanaf de PostNL-locatie tot aan het Leeghwaterpark en langs 
de Where kan worden uitgebouwd en met woningbouw geïntensiveerd. De historische binnenstad    
- als centrumstedelijk woonmilieu - neemt daarbij een geheel eigen plaats in (zie onder II.).  
 
Sommige veranderopgaven zijn complex en vragen om grip of actievere sturing. Ook marktpartijen 
vragen om gemeentelijk partnerschap met vooraf eenduidige kaderstelling of soms zelfs deelname in 
exploitatie, risico of nieuwe ontwikkelvormen omdat de opgave anders onhaalbaar blijft. Purmerend 
overweegt in dergelijke situaties bewust en proactief de opties, die beschikbaar zijn in het kader van 
het vastgoed- en grondbeleid. Voor zover het om participatie van de directe leefomgeving gaat, blijft 
dit natuurlijk wel een samenspel tussen belangen van samenleving (algemeen belang), inwoners en 
marktpartijen zonder het verwezenlijken van gestelde ambities uit het oog te verliezen.  
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Bestuurlijk is in de stadsregio Plus (+ Haarlem, Weesp, Almere/Lelystad) het doel gesteld om 20.000 
woningen naar voren te halen in de periode 2016-2020 door middel van versnellen, verharden (van 
zachte naar harde plancapaciteit) en transformeren van woningbouwlocaties. Als versnellingslocaties 
vanuit Purmerend zijn ingebracht de projecten Brantjesoever, Klein Where, Kop West en de locaties 
postNL en Schapenmarkt-Nukahal. De 2e helft van 2016 is in stadsregionaal verband gebruikt om de 
versnellingsopgave verder vorm te geven. Met het oog op alarmerende signalen over afnemende 
woningproductie wil Purmerend zich op dit vlak ook nu al zelf actiever opstellen.  
 
de periode tot 2030  
Naast het verharden van de hiervoor genoemde, zachte plancapaciteit (w.o. de locaties Wagenweg 
e.o. en Kwadijkerpark/Prinsenstichting) heeft Purmerend in de bestaande stad nog enkele kansen om 
te intensiveren. Voor bedrijventerrein de Koog is al ingezet op ‘verkleuring’, waarbij de bestaande 
bedrijven voorrang hebben. Daarbij kan nu ook gedacht worden aan een geleidelijke introductie van 
de woonfunctie. Het ligt voor de hand, dat bedrijvenpark Baanstee in ieder geval ruimte blijft bieden 
voor milieuhinderlijke, bedrijfsmatige activiteiten. Het voormalig bedrijventerrein Wagenweg e.o. 
kan verdergaand getransformeerd worden naar wonen. Dit deel van de binnenstad biedt de kans om 
woningen toe te voegen in een centrumstedelijk milieu; een populair woonmilieu dat Purmerend nu 
nog maar zeer beperkt biedt. Dit in combinatie met de wens om ook de Intercity (IC) in Purmerend te 
laten stoppen is aanleiding de mogelijkheden met betrekking tot de spoorwegstations Centrum en 
Overwhere in overleg met de spoorbeheerder nader te onderzoeken. Ook de locaties Karekietpark 
en Spinnekop bieden een kans voor woningbouw. Voor het Karekietpark geldt, dat eerst de regionale 
onderwijsaccommodatie wordt gebouwd; voor Spinnekop het voorbehoud van Purmer Valley.  
 
Vanaf 2020 bestaat dringend behoefte aan aanvullende woningbouwlocaties. 
Daarvoor kijkt Purmerend in eerste instantie naar de verstedelijkingsmogelijkheden aan de randen 
van de stad. Prioriteit ligt bij de locatie De Nieuwe Tuinderij, 2e fase (gemeente Beemster) en op het  
grondgebied van Purmerend bij de locaties Purmer Zuid-Zuid en Vurige Staart. Prioriteit ligt ook bij 
de golfbaan, voor zover sprake is van teruglopende behoefte. Hier kan ruimte gevonden worden voor 
meer exclusieve woningbouw in lage bebouwingsdichtheid (ruime, gelijkvloerse wooneenheden in 
een klein aantal, al dan niet gecombineerd met zorg, voor de doelgroep ‘senioren’ in het luxe 
segment). Ook dit woonmilieu wordt gevraagd, maar is tot op heden nog maar beperkt aanwezig. 
Andere kansen liggen nog in de strook tussen de N244 en Kwadijk en in de Kom A7. De locatie Kom 
A7 is op dit moment niet in beeld voor woningbouw.  
 
de periode tot 2040 
Voor de langere termijn heeft Purmerend stedenbouwkundig een voorkeur voor de verstedelijking in 
noord/westelijke richting ten opzichte van de binnenstad (i.c. Wormer-Oost). 
 

II. economie, toerisme en recreatie  
Ook economisch heeft Purmerend voldoende kansen 
en mogelijkheden, die om prioriteit vragen bij de 
verdere verstedelijkingsopgave.     
 
de binnenstad als middelpunt, kloppend hart van 
Purmerend en de regio 
De geschiedenis van Purmerend is rijk. Ontstaan 
tussen 1.200 en 1.300 als vissers- en boerendorpje aan 
de oevers  van de Where en door Willem Eggert van 
Gendt sinds 1410 een stad. De binnenstad is nog 
steeds    herkenbaar    aan    de    contouren    van     de    (kaart uit 1649 door Joan Blaeu) 
verdedigingsgordel met vestingwerken en bastions,  
aangelegd in de tachtigjarige oorlog.       
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Voor een stad als Purmerend zijn aantrekkelijke centrumvoorzieningen van levensbelang. Met haar 
binnenstad heeft Purmerend een voorsprong ten opzichte van andere groeisteden. De binnenstad is 
het levendige middelpunt, de huiskamer van Purmerend: een kloppend hart en Purmerend wil dat 
ook voor de regio Waterland zijn. Het streven is deze kernwaarde vast te houden en waar mogelijk 
nog te versterken.  
 
De doelstellingen voor onze historische binnenstad zijn :     
               

 aantrekkelijke centrumvoorzieningen 

 de historische binnenstad als ‘huiskamer’ van Purmerend en als kloppend hart, 
              ook voor de regio Waterland  

 zo veel mogelijk mensen (toeristen, recreanten, Purmerenders en Waterlanders) verspreid 
over dag, week en/of seizoen zo lang mogelijk binden aan de historische binnenstad  

 
Purmerend heeft zich aangesloten bij de landelijke Retailagenda. Op lokaal niveau wordt gewerkt aan 
een Retailagenda Purmerend met als doelstelling om samen met alle partijen te werken aan een 
duurzaam gezond winkellandschap. Deze dient als onderlegger voor een nieuwe integrale visie voor 
de binnenstad waarin ambities worden vertaald in beleidsuitgangspunten voor de binnenstad als 
economische plaats voor tal van functies (retail, horeca, cultuur, leisure, maar ook wonen).  
 

 
(ontwikkel-)principes voor de historische binnenstad : 
  

o   functiemenging (w.o. wonen) bevorderen 
o   cultuurhistorische waarden koesteren en waar mogelijk versterken 
o  detailhandelsvisie en Retailagenda als uitgangspunt nemen voor de commerciële structuur 
o   nieuwe ruimte-vragende functies, gericht op consumeren en beleven, eerst proberen te 

accommoderen in de historische binnenstad en pas in tweede instantie daarbuiten 
o   binding met Purmerend versterken, ook van/voor eigen inwoners (evenementen faciliteren, 

toerisme bevorderen, initiatieven positief bejegenen en ondersteunen e.d.)  
o   gebiedsontwikkelingen in de nabije omgeving in verbinding brengen met en afstemmen op de 

historische binnenstad (programmering functies, uitstraling/wisselwerking, materiaal e.d.)  
o   verkeersveiligheid fiets verbeteren en verkeerscirculatie (auto) verduidelijken om doorstroming te 

waarborgen en bestemmingsverkeer van dienst te zijn 
o   Indien infrastructurele werken plaatsvinden, insteken op hoogwaardige uitstraling van openbare 

ruimte en belevingswaarde van diverse, interne verbindingen verbeteren 
 
Baanstee-Noord, Purmer Valley en het Wagenweggebied  
Bedrijvenpark Baanstee-Noord komt steeds meer in trek als vestigingsplaats voor regionale bedrijven 
met een groeiambitie. Purmerend heeft als ambitie om de aantrekkelijkheid van de Baanstee-Noord 
verder te versterken door flexibiliteit in vestigingsvoorwaarden en door verbetering van de 
vestigingsklimaat te faciliteren (bereikbaarheid, stimuleren van spin-off, stadspromotie).  
 
Purmerend huisvest diverse innovatieve ICT-bedrijven. De afgelopen jaren is een uniek netwerk 
ontstaan: Purmer Valley. Onder deze noemer werken lokale en regionale ICT-bedrijven samen op het 
gebied van educatie en kennisdeling. Purmerend ondersteunt dit concept en ziet de meerwaarde 
voor werkgelegenheid en educatie, zowel lokaal als regionaal. Ambitie is om dit concept verder te 
ondersteunen (locatie Spinnekop) met als nevendoelstelling om een HBO-opleiding op dit gebied 
naar de stad toe te trekken. 
 
Het Wagenweggebied ligt centraal in de gemeente en biedt volop kansen voor een grootstedelijk 
woonmilieu met een functiemix van wonen en bedrijvigheid. Dit gebied huisvest een uniek super-
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marktcluster en biedt direct naast de binnenstad een tweede kloppend hart dat complementair is 
aan de binnenstad. Transformatie van dit gebied biedt daarom kansen voor versterking van centrum-
voorzieningen, zeker bij vergroting van draagvlak door forse woningbouw. 
 
toerisme en recreatie 
Purmerend heeft de ambitie zich te profileren als aantrekkelijke verblijfsstad. Diverse ingrediënten 
zijn daarvoor aanwezig: een historische binnenstad, aanwezigheid van water (“water is goud”), 
aanlegsteigers, camperplaatsen, evenementen, onderdeel van Laag Holland en de gunstige ligging 
nabij werelderfgoed (Stelling van Amsterdam en droogmakerij Beemster).  
 
Purmerend wil verder inzetten op dit thema en heeft mede in dat kader de ambitie voor hotel- en 
congresfaciliteiten in de Kom A7. In de ‘Visie op ontwikkeling Kom A7, ‘Purmerendse Poort’, die de 
raad op 21 april 2016 heeft vastgesteld, is door Purmerend de ambitie voor deze locatie geschetst 
vanuit een economisch perspectief. Als programmatische invulling hecht Purmerend er ook aan, dat 
de locatie een regionale bijdrage kan (gaan) leveren aan het toeristisch/recreatieve speerpunt. 
Daarom staat de locatie in de etalage en vindt overleg en afstemming plaats op diverse, regionale 
bestuursniveaus. Het Platform Regionale Economische Samenwerking (PRES) is hiervoor de primaire 
ingang. Hier wordt volstaan met verwijzing naar het betreffende visiedocument.   
 
Aan deze kant van de stad ligt de rijksweg A7. De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en 
Hoorn (de zogenaamde corridor Amsterdam-Hoorn) staat onder druk. De afgelopen jaren zijn al 
maatregelen genomen om de filedruk te verminderen. Uit onderzoek blijkt echter, dat die na 2020 
weer zal toenemen. Eén van de maatregelen op de zogenaamde ‘longlist’, die in deze corridorstudie 
onderzocht wordt, is het rechttrekken van de rijksweg. Ambtelijk is bij deze studie ook de opgave van 
Purmerend (i.c. voldoende en gedifferentieerde woongelegenheid voor de lange termijn) ingebracht.  
 
Duurzaamheid 
In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in duurzame energie zoals de biowarmtecentrale, het 
zonnepanelenpark op Baanstee-Noord en zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven. 
Purmerend wil deze lijn doorzetten en de gehele stad voorzien van 100% duurzame energie. De 
Stadsverwarming Purmerend speelt hierbij een belangrijke rol en kan omgebouwd worden tot lokaal 
energiebedrijf dat duurzame warmte en elektriciteit levert aan de Purmerenders. Het is de bedoeling 
om Purmerenders direct bij deze ambitie te betrekken en hen te bewegen tot het meebetalen aan 
(kleinere) projecten op het gebied van zonne- en/of windenergie; onder meer op daken van grotere 
gebouwen, zoals het stadhuis (coöperatie ‘Opgewekt in Purmerend’). Purmerend heeft de ambitie 
om als eerste stad in Nederland aardgasloos te worden.  
 

III. bereikbaarheid en verbindingen 
Voor de rijksweg A7 wordt bij de corridorstudie Amsterdam-Hoorn onderzocht, welke maatregelen 
mogelijk, wenselijk en (financieel) haalbaar zijn. Naast de optie ‘rechttrekken’ (zie hiervoor) is ook 
aan de orde het mogelijk verbreden van de weg en/of het opheffen van de afslag ‘centrum’.  
 
Naast onderzoek om een IC-halte in Purmerend te krijgen wordt voor een betere doorstroming in de 
stad zelf ook ingezet op een ongelijkvloerse kruising van het spoor en de Churchilllaan.  
 
De verdubbeling van de N244, inclusief aansluiting op de Purmerenderweg naar Zuidoostbeemster, is 
al in uitvoering. De provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam (SRA) werken samen met 
de gemeenten Waterland, Purmerend en Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en 
de verkeersveiligheid in de regio Waterland op de N235 en N247. Het doortrekken van de ‘tidal flow’-
busbaan tot Purmerend is in voorbereiding en voor het knooppunt ’t Schouw is voor het openbaar 
vervoer een ongelijkvloerse kruising in de pen. Purmerend volgt ontwikkeling van de Noord/Zuidlijn 
in Amsterdam op de voet. Deze voorziening, die per 22 juli 2018 gaat rijden, heeft effect op de 
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huidige (bus)verbinding. Bij onaanvaardbare, negatieve gevolgen beraadt Purmerend zich op 
alternatieven. Een doortrekking van de Noord/Zuidlijn wordt daarbij niet op voorhand uitgesloten. Bij 
de SRA, die per  1 januari 2017 als vervoerregio is aangewezen, wordt hierover vinger aan de pols 
gehouden.  
 
De kansenkaart vermeldt aan de oostzijde van Purmerend enkele opties voor het verbeteren van 
verbindingen. Dat zijn twee nieuwe ontsluitingen om de oost/west-as te ontlasten en recreatieve 
verbindingen om fiets en wandelroutes in De Purmer te verbeteren en uit te bouwen. De fiets wordt 
ook steeds meer ingezet op grotere afstanden, zodat een fietssnelweg Purmerend-Amsterdam aan 
de westzijde (Kanaaldijk) van het Noordhollandsch Kanaal een optie is. Langs de verdubbelde N244 is 
ook sprake van een rechtstreekse fietsverbinding met Edam-Volendam. In de bestaande stad gaat 
Purmerend de komende jaren de fietspaden asfalteren en verbeteren.  
 
Een goede bereikbaarheid draagt in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van Purmerend en 
Waterland. Besluitvorming over en financiering van maatregelen vindt veelal plaats op regionaal 
niveau. Brede kenbaarheid van de ambities van Purmerend, het eenduidig uitdragen daarvan en het 
tijdig en proactief inspelen op nieuwe kansen, bij voorkeur bestuurlijk, verhoogt de kans van slagen 
om passende vervoersmaatregelen gerealiseerd te krijgen. Het gaat onder meer om Rijksstudies naar 
een goede autobereikbaarheid, MRA-spoortafels voor een IC-station/directe en meer frequente 
treinverbinding met Amsterdam en alertheid bij de diverse SRA-overleggen. 
 

6. Planning en proces  
De agenda Purmerend 2040 bestaat uit een startnotitie en een kansenkaart. Verder is een publieks-
versie gemaakt, die op eenvoudige wijze inzichtelijk maakt voor welke dilemma’s Purmerend zich 
geplaatst ziet tot 2040. Een analyse ‘Hoger bouwen in Purmerend’(1e aanzet) is in voorbereiding. Het  
college wil over al deze elementen in gesprek met de raad en met de stad en andere betrokkenen. 
De bedoeling is, dat er aan de hand van dit gesprek in de loop van 2017 gekomen kan worden tot een 
meer vastomlijnde agenda en daarmee samenhangende visievorming. De verwachting is, dat in het 
4e kwartaal van 2017 over deze meer vastomlijnde agenda raadsbesluitvorming kan plaatsvinden.  
 
politiek-bestuurlijk 
De agenda is voorbereid in samenhang met de begroting 2017 e.v. Het stuk wordt in het 1e kwartaal 
van 2017 gepresenteerd. Het is de bedoeling, dat de agenda politiek-bestuurlijk een richtinggevende 
rol gaat spelen. In de begroting zijn daarvoor op ontwikkeling gerichte voorstellen opgenomen.  
 
(sub)regionaal  en provinciaal  
Deze agenda gaat over meer dan cijfers en ambities van Purmerend alleen. Purmerend voelt zich 
verantwoordelijk voor regionale opgaven, vooral op het gebied van woongelegenheid. Dat pleit voor 
evenwichtig beleid als het gaat om de verstedelijkingsopgave en om behoud en versterking van het 
Waterlandse landschap. Purmerend steekt in op ‘commitment’ en strategisch partnerschap voor het 
realiseren van deze brede, gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
 
De inhoud van deze agenda is vanaf oktober ook op regionaal niveau ingebracht. Dat is eerst gebeurd 
bij het ISW, als overlegplatform voor de regio Waterland. Afhankelijk van het onderwerp zal dat ook 
bilateraal gebeuren met betrokken buurgemeenten. De agenda wordt ook ingebracht bij de MRA 
(PRO en PRES), SRA en als bijdrage voor de deelregio Zaanstreek-Waterland. Per 15 november 2016 
heeft het ISW de taken ten aanzien van het bevorderen van beleidsmatige samenwerking tussen de 
Waterlandse gemeenten beëindigd en is een Zaansteek-Waterlandse samenwerking in ontwikkeling. 
Omdat de provincie de wens heeft proactief bij onze regio te worden betrokken, wordt de agenda 
ten slotte ook met de provincie Noord-Holland gedeeld. Provinciaal bestaat de wens, dat provincie 
en de deelregio Zaanstreek-Waterland op reguliere basis (gaan) afstemmen.  
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Omgevingswet per 2019 
Op 22 maart 2016 is de nieuwe Omgevingswet aangenomen door de Eerste Kamer van de Staten-
Generaal. Kort samengevat komt deze wetswijziging erop neer dat rijksregelgeving wordt geschrapt 
en dat bij gemeenten meer beleidsvrijheid komt te liggen. Purmerend zal de komende jaren in een 
aantal stappen de Omgevingswet implementeren. De eerste fase staat daarbij in het teken van ‘leren 
door te doen!’. Het bespreken van concrete casussen en het testen van een mogelijk andere aanpak 
is nodig om zicht te krijgen op wat het betekent om aan de slag te gaan op de manier zoals de 
omgevingswet beschrijft: integraal met ruimte voor participatie in een eenvoudig en transparant 
proces.  In 2017 en 2018 zal - mede door de opgedane ervaring in de casussen - ook de uitrol van het 
nieuwe instrumentarium plaats kunnen vinden. Dit nieuwe instrumentarium bestaat in hoofdzaak uit 
de Omgevingsvisie6 en het Omgevingsplan. Deze agenda geeft richting aan de nieuwe visie.  
 
communicatief  
Als communicatiestrategie zoeken we naar een passende insteek, die recht doet aan de urgentie 
rondom de woongelegenheid enerzijds en uiting geeft aan de ambitie en potentie van de stad 
anderzijds. Daarbij kijken we kritisch naar de doelgroepen die in dit verband van belang zijn, zowel 
binnen als buiten de gemeente.  
 
Het in positie brengen van het bestuur, zowel naar de eigen inwoners en ondernemers, als naar de 
regio en samenwerkingspartners, maakt deel uit van de communicatieopgave en strategie voor 
regionale thema’s. Idealiter zijn onze bestuurders zelf een belangrijk communicatiemiddel. In dit 
verband is ook de samenhang van bestuurlijk handelen bij het eenduidig uitdragen van de ambities 
van belang.  
 
     -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1
  Visie van de Gemeente Purmerend (‘Wonen in Purmerend’), Purmerend 21 juni 2011.                                                                             

 
2
  Regiovisie Waterland 2040, Vitaal met Karakter, vastgesteld op 10 december 2008 in de Algemeen 

Bestuursvergadering van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waterland (ISW). 
 

3
  Ladder voor duurzame verstedelijking: De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe  

stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke 
ontwikkeling.  Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden 
voorzien, bevat de toelichting op een bestemmingsplan een motivering daarvan en een beschrijving van de 
mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied.  

 
4
  Relevant is, dat (tijdig) inbreng geleverd wordt ten behoeve van acties voor de MRA-agenda.   

 
5
  Ambtelijke inventarisatie, versie 3 augustus 2016 (nb. periodieke actualisatie). 

 
6
  Dit is de opvolger van o.m. de (huidige) structuurvisie Purmerend 2005-2020, die de raad op 6 maart 2006 heeft 

vastgesteld. De strategische plankaart van de structuurvisie is vervolgens in 2013 geactualiseerd.  

 





nr Planning Proces /Activiteit Procedure / besluitvorming

1 dec 2016 / jan 2017 opstellen B&W voorstel startnotitie
kansenkaart

plan van aanpak / planning

brief aan gemeenteraad
brief aan buurgemeenten en regio

2 z.s.m. locatie zoeken t.b.v. presentatie   (30 
januari)

voorstel: Heel Europa (denken aan 
akoestiek)

3 dec. 2016 inhoudelijk afstemmen 
nieuwjaarstoespraak burgemeester

4 dec 2016 / jan 2017 opstellen publieksversie (o.b.v. 
startnotitie en kansenkaart)

opdracht verlenen

5 17 januari 2017 behandeling in B&W presentatie plannen
6 24 januari 2017 behandeling in B&W besluitvorming 
7 eind jan 2017 publieksversie gereed opleveren publieksversie
8 eind jan 2017 oprichten denktank inrichten externe denktank

nadenken over bemensing t.b.v. 
afspiegeling alle belangen

9 eind jan 2017 bestuurlijk overleg opzetten structuur in WHO
10 eind jan 2017 opzetten portaal Purmerend 2040 digitaal gaan 
11 eind jan 2017 inpassen in organisatie bijpraten domeindirecteuren
12 eind jan 2017 inhuren externe expertise budget bepalen
13 eind jan 2017 overwegen te betrekken actoren wie

wat
waarom

14 eind jan 2017 (her)kenbaarheid agenda

Plan van Aanpak richting 2018 (dynamisch) 

Purmerend 2040
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Purmerend 2040

15 eind jan 2017 inlichten buurgemeenten 
(telefonisch informeren vlak voor 
betrekken gemeenteraad)

16 eind jan 2017 naar buiten treden interactief betrekken gemeenteraad

17 eind jan 2017 voorbereiden presentatie tbv 
wethouder op 30 januari 

bespreken in PFO

18 …..
19 …..

mijlpaal 1 30 januari 2017 Presentatie in Heel Europa
20 7 februari 2017 presentatie aan raadsleden van 

analyse Hoger bouwen in Purmerend 
(eerste aanzet)

informeren voorafgaand aan 
behandeling in cie. SOB en/of raad

21 februari ‐ maart  project 'van brug tot brug' presentatie aan raadsleden en 
omgeving/belanghebbenden

22 februari ‐ maart  opiniërende behandeling van agenda 
Purmerend 2040 (alle componenten) 
in cie. SOB en/of raad

afspreken met griffie / 
agendacommissie 

23 vanaf begin februari  informeren gemeentelijke 
organisatie

organiseren (wat, wie en hoe)

24 vanaf begin februari uitwerken pijler wonen voorbereiden stadsgesprekken
25 vanaf begin februari uitwerken pijler economie, toerisme 

en recreatie
voorbereiden stadsgesprekken

26 vanaf begin februari uitwerken pijler bereikbaarheid voorbereiden stadsgesprekken
27 februari ‐ april (voorjaarsvakantie: 

wk 9‐2017)
stadsgesprekken / bouwdebatten 
(vervolg op woondebatten) / 
waarom niet alles binnenstedelijk?

organiseren (wat, wie en hoe)
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28 februari ‐ april (voorjaarsvakantie: 
wk 9‐2017)

op de markt staan? organiseren (wat, wie en hoe)

29 februari ‐ april (voorjaarsvakantie: 
wk 9‐2017)

pop‐up store  organiseren (wat, wie en hoe)

30 februari ‐ april (voorjaarsvakantie: 
wk 9‐2017)

pro‐actief inbrengen agenda in 
diverse regionale platforms (MRA, 
PRO, PRES, deelregio ZaWa, enz)

organiseren (wat, wie en hoe)

31 februari ‐ april (voorjaarsvakantie: 
wk 9‐2017)

stamtafelgesprekken organiseren (wat, wie en hoe)

32 februari ‐ april (voorjaarsvakantie: 
wk 9‐2017)

toetsen en actueel houden portal organiseren (wat, wie en hoe)

33 februari ‐ april (voorjaarsvakantie: 
wk 9‐2017)

betrekken scholieren voortgezet 
onderwijs (o.b.v. "kinderboek")

organiseren (wat, wie en hoe)

34 februari ‐ april (voorjaarsvakantie: 
wk 9‐2017)

inventariseren dilemma's organiseren (wat, wie en hoe)

35 februari ‐ april (voorjaarsvakantie: 
wk 9‐2017)

betrekken belangstellenden 
(integreren bestaande groepen)

wat doen we met het internetpanel 
en facebook groep, de 
wijkkerngroepen

36 opsplitsen taakstellende opgaven 
en ambities en kansen voor de 
stad

Criteria bepalen (bijvoorbeeld):

duurzaamheid
gasloos
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retailagenda
maatschappelijk

vastgoed
onderwijs
toerisme

sport
wijkvoorzieningen
gezondheidscentra

bodem
beheer openb. Ruimte

circulair
wateropgave
demografie
vergrijzing

voorzieningen (economie)
bereikbaarheid

openbaar vervoer
effecten woonvisie

parkeren

hoogbouw / grondgebonden

37 februari ‐ april (voorjaarsvakantie: 
wk 9‐2017)

voorbereiden symposium (mijlpaal 
2)

wie, intern of extern, waar, sprekers, 
thema's, wie zit voor,  enz. enz.

38 april Financiële aspecten uitwerken voor 
TURAP

wijze van financieren uitwerken

39 …….

mijlpaal 2 mei 2017 1e symposium Bouwdebatten
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aandachts
punt

17 mei 2017 symposium opening nieuwe 
gemeentehuis

afstemmen

40 eind mei 2017 verwerken gegevens 1e symposium

41 eind mei 2017 uitwerken in deelvisies per beleidsterrein (per criterium)

42 eind mei 2017 uitwerken in (uitgangspunten voor) 
gebiedsvisies

per gebied (bv. De Koog, Wagenweg)

43 juni ‐ september 2017 gesprek over verwerkte gegevens en 
visies

44 juni ‐ september 2017 agenda Purmerend 2040 pro‐actief 
bespreken in wijken

bespreken diverse uitwerkingen voor 
de betreffende wijk

45 juni ‐ september 2017 voorbereiden 2e symposium wie, intern of extern, waar, sprekers, 
thema's, wie zit voor,  enz. enz.

46 ……
47 …..
48 …..
49 …..
50 …..

mijlpaal 3 september 2017 2e symposium verdere uitwerking 
51 direct na 2e symposium verwerken gegevens 2e symposium

52 eind september 2017 voorbereiden mijlpaal 4 naar een nieuwe omgevingsvisie??

53 ……
54 …..
55 …..

mijlpaal 4  oktober / december 2017 afrondend overleg over de agenda 
met de gemeenteraad
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56 e.v. …..
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ROUTE  naaR
 bOUwEn



3

De inwoners zijn blij met hun woon- 
situatie. Zij wonen er graag en willen 
hier blijven wonen. En – zo laten zij  
weten – ‘het zou mooi zijn als onze  
kinderen hier nu en straks ook  
kunnen wonen’. 

Maar de wereld verandert, de samen- 
leving verandert en Purmerend veran-
dert ook. De bevolking wordt ouder, zij 
vergrijst. Mensen wonen vaker alleen. 
Mobiliteit verandert, vervoer wordt 
elektrisch, het OV intensiveert, al kiezen 
nog steeds veel mensen voor een auto. 
In de toekomst zijn er meer en ook meer 
verschillende woningen nodig en de 
verbindingen tussen die woongebieden 
passen zich aan. Purmerend moet en wil 
in deze veranderingen mee. Dat vraagt 
iets van de stad: meer huizen, anders 
bouwen en wonen, een andere inrichting 
van onze ruimte.

Hoe je het ook wendt of keert; er ligt  
een woningbouwopgave voor de regio 
en Purmerend wil daarin haar bijdrage 
leveren. Maar deze opgave geldt  
niet alleen maar voor woningbouw. 
Het gaat gepaard met de wens en  
noodzaak om de economie sterk te  
houden en het huidige voorzienin-
gen-niveau op z’n minst te handhaven.  
En daarbij ook nog eens het beschik- 
bare, groene buitengebied te behouden.
De natuur speelt een belangrijke rol,  
de technologie ontwikkelt zich razend-
snel en duurzaamheid bepaalt meer  
en meer de agenda. Dit alles maakt  
dat er een puzzel voorligt, die erg  
uitdagend is en die we met alle  
betrokkenen willen gaan leggen.

2

Waar hebben we het over?

Purmerend is een woonstad, in 
een halve eeuw gegroeid van een 
stadje van 7.000 tot een woonstad 
van 80.000 inwoners. Met een 
kernwinkelgebied, een horecaplein, 
twee theaters, een ziekenhuis, een 
zwembad, een multifunctionele 
sporthal in aanbouw en meerdere 
scholengemeenschappen is  
Purmerend een complete stad.

 Daar hebben 
we het over



5

We moeten verder  
bouwen en we moeten 
anders bouwen: meer 
diversiteit voor inwoners 
van nu en van de  
toekomst. Zo houden  
we draagvlak voor  
bestaande én nieuwe 
voorzieningen. Dat  
moeten we dan wel doen 
in combinatie met prima 
verbindingen voor auto’s 
en openbaar vervoer. 

Omdat Purmerend in  
het midden ligt van 
prachtig groen land-
schap zullen we een  
flink deel van deze  
verstedelijking binnen 
onze gemeentegrens 
moeten realiseren.  
Dat betekent meer  
huizen binnen de  
bestaande stad.

4

Stad tussen 
    groen 



6

\ in vijftig jaar tijd

Tot 2020 denken we dat we 1500 tot 
2000 woningen kunnen bijbouwen, deze 
zijn voor een deel al gedacht op diverse 
plekken verspreid in de stad. Maar onze 
opdracht is groter: we hebben tot 2040 
circa 10.000 woningen nodig om onze 
eigen groei te kunnen huisvesten. En de 
opdracht is breder: we hebben verschil-
lende soorten woningen nodig, van klein 
tot groot, van hoog tot laag, van laag tot 
hoog budget. 

Purmerend heeft in de stad kansen om 
bij te bouwen op een stedelijke manier. 
Verstedelijking maakt het mogelijk om 
woonmilieus toe te voegen die we nu 
niet hebben. Een andere kans is het 
verbeteren van de wijkcentrumgebie-
den. Nog een optie is om woningbouw 
binnen de stationsgebieden te intensi-
veren en ook in het stedelijk centrum 
langs de oost/west-route. De historische 
binnenstad houdt daarin de functie van 
stadshart.

Op bedrijventerrein Wagenweg kunnen 
we de stap maken naar wonen. Dit deel 
van de binnenstad kan als centrum 
bebouwd worden; een populair woon-
milieu voor Purmerend. Karekietpark 
en Spinnekop bieden een kans voor 
woningbouw en ook bedrijventerrein  
De Koog kan geleidelijk veranderen 
naar wonen.

7.000 > 80.000 inwoners
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Purmerend ligt in  
het centrum van drie 
eeuwenoude droog- 
makerijen, waaronder 
werelderfgoed Beemster. 
Het IJsselmeer is vlakbij. 
Met dit water, de vissers, 
de uitgestrekte polders, 
de koeien en de kaas  
binnen handbereik,  
biedt Purmerend een 
prachtig Hollands palet. 
Amsterdam ligt op  
steenworp afstand. 

We zoeken ruimte voor 
ontwikkeling van toeris-
tische verblijfsaccommo-
daties en versterking van 
de toeristische sector.

8

Houden en versterken wat we hebben
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Samen met ondernemers werken we aan 
een Retailagenda Purmerend zodat we 
een duurzaam gezond winkelaanbod 
houden. Zo ontstaat een binnenstad met 
ambities als economische plaats voor 
tal van functies (retail, horeca, cultuur, 
leisure, maar ook wonen). 

Purmerend wil bedrijventerrein  
Baanstee-Noord verder versterken en 
het vestigingsklimaat verbeteren op het 
gebied van bereikbaarheid, stimuleren 
van spin-off, stadspromotie.

Purmerend gaat zich profileren als 
aantrekkelijke verblijfsstad. Diverse 
ingrediënten hebben we al: een histo-
rische binnenstad, aanwezigheid van 
water, aanlegsteigers, camperplaatsen, 
evenementen en de gunstige ligging  
bij werelderfgoed in Amsterdam en 
Beemster. Purmerend gaat verder  
inzetten op recreatie en toerisme en 
heeft daarom de ambitie voor hotel-  
en congresfaciliteiten in de Kom A7. 



13

De busverbindingen 
met Amsterdam zijn 
uitstekend. De wijken 
in Purmerend zijn goed 
bereikbaar met openbaar 
vervoer dat bijna volledig 
op Amsterdam is gericht. 
De verbindingen met de 
omliggende dorpen en 
steden zijn minder sterk. 
Aan de westkant van de 
stad ligt de A7. 

De bereikbaarheid in het gebied  
tussen Amsterdam en Hoorn (corridor 
Amsterdam-Hoorn) staat onder druk. 
De maatregelen tegen files helpen maar 
mondjesmaat voor de situatie van nu. 
Na 2020 groeien de files weer. 

Voor de A7 onderzoekt Rijkswater- 
staat welke maatregelen mogelijk,  
wenselijk en (financieel) haalbaar zijn. 
Purmerend heeft drie NS-stations,  
maar geen intercity-aansluiting.  
We willen een onderzoek om een  
IC-halte in Purmerend te krijgen,  
maar we willen ook een ongelijk- 
vloerse kruising van het spoor en de 
Churchilllaan om de doorstroming  
in de stad zelf te verbeteren. 

12

Hoe gaan we ons verplaatsen?

Mobiliteit



Mobiliteit

14



17

Purmerend biedt prima 
woonkwaliteiten met 
goede voorzieningen. 
Om de kwaliteiten van 
Purmerend te houden en 
de regionale behoefte te 
faciliteren, onderzoeken 
we verdere groei: wat 
zijn de mogelijkheden 
van verbreding van het 
aanbod in woningen en 
woonmilieus, welke  
voorzieningen hebben 
we nodig en welke werk-
gelegenheid kunnen we 
bieden? 

We zoeken regiona-
le samenwerking om 
de condities voor deze 
groei te realiseren, en 
we houden vast aan het 
Purmerendse uitgangs-
punt van ‘Stad met Dorps 
Karakter’ (Stadje).

16

Verstedelijken, maar hoe precies?
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Als onze mogelijkheden voor verstede-
lijking zijn uitgeput of opgevuld, denken 
we aan groei aan de randen of in nieuwe 
gebieden. Purmerend heeft stedenbouw-
kundig voorkeur voor verstedelijking  
in noord/westelijke richting.  
Dat gebeurt nu al bij Kop West en  
de Kom A7, waardoor de historische  
binnenstad steeds meer echt het hart 
van Purmerend vormt.
 

Voor de regionale bouwopgave kijken 
we eerst naar gebieden die goed per 
OV en fiets bereikbaar zijn, of waar 
voorzieningen en werkgelegenheid 
vlakbij zijn. Hiervoor gaan we in gesprek 
met onze buurgemeentes. Behoud van 
waardevolle landschappen, bereikbaar-
heid en differentiatie in woningtypes 
en woonmilieus vinden we belangrijk. 
Purmerend heeft de ambitie uit te groei-
en tot ‘compacte woonstad’. De manier 
waarop we dit allemaal gaan organiseren 
moet het karakter van Purmerend als 
compacte stad met een menselijke  
maat verstevigen

Woningen \ 2040



ziekenhuis    sporthal   

20

Hoe blijven we aantrekkelijk?

Purmerend heeft een historische binnenstad met  
een middeleeuws stratenpatroon, veel pleintjes en  
een groene singel rondom. De binnenstad is relatief 
klein, maar biedt een centrum-stedelijk woonmilieu.  
Purmerend is geen oude stad, geen grote stad,  
maar heeft wel veel kenmerken van een stad:  
80.000+ inwoners en een compleet voorzieningen-
aanbod. Maar Purmerend heeft nog niet de  
diversiteit van een grote stad.

intercity station



23

in de toekomst

22

     Duur-
 zaamheid In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in 

duurzame energie. Een groot deel van onze 
woningen is aangesloten op stadsverwarming, 
gestookt op biomassa. Duurzaamheid beperkt 
zich niet tot het energievraagstuk. Ook onze 
ligging onder zeeniveau vraagt om een  
inrichting die past bij de toekomst.



Droge voeten
24

Aan de rand van bedrijventerrein 
Baanstee Noord ligt een groot zonne-
panelenpark. Op het stadhuis liggen 
zonnepanelen die in beheer zijn van een 
coöperatie van particulieren. Zij zijn in 
gesprek met andere overheden om op 
meer geschikte daken zonnepanelen te 
kunnen plaatsen. Ook veel particuliere 
woningbezitters en bedrijven maken al 
gebruik van alternatieve vormen van 
energie. Purmerend stimuleert dit en 
wil op middellange termijn de hele stad 
voorzien van 100% duurzame energie.

Purmerend kijkt kritisch naar de ver-
stening; laten onze straten en pleinen 
voldoende het regenwater door? Hoe 
kunnen we vergroenen in de openbare 
ruimte zodat hemelwater zijn weg kan 
vinden? Wat kunnen woningeigenaren 
en tuineigenaren doen om daarbij te 
helpen? Houden we droge voeten als  
het klimaat verder verandert? 



semi permanent / studio’s   
      kangoeroewoning

Veel senioren die verhuizen zoeken 
vooral dure en middeldure koopwo-
ningen. Alleenstaande 80-plussers 
verhuizen meestal naar een sociale 
huurwoning. Senioren anno 2017  
willen steeds meer zelf bepalen hoe  
ze willen wonen.

De meeste jongeren die een woning 
zoeken, gaan het liefst kopen, dat is 
vaak goedkoper dan huren. Maar door 
de flexibilisering van de arbeidsmarkt 
en de strenge eisen aan een hypotheek, 
wordt dat steeds moeilijker en zijn jon-
gere woningzoekers vaker aangewezen 
op een (sociale) huurwoning. Juist de 
wachtlijst voor deze huurwoningen is 
erg lang.

Een ander gegeven is dat Purmerend 
weinig woningen heeft in de prijsklasse 
tussen sociale huur en dure huur.  
En precies dat middensegment vinden 
veel mensen aantrekkelijk. 

26

Wat zeggen Purmerenders?

De situatie op de woningmarkt verandert 
continu. Privéveranderingen hebben  
ook effect op de vraag naar woningen.  
Dat zijn bijvoorbeeld wijzigingen in de  
samenstelling van het gezin, maar ook  
de inkomenssituatie verandert de vraag. 
Flexibiliteit en veel verschillende  
vormen van woonsituaties zijn het  
enige mogelijke antwoord hierop.
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