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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). 
 

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.  
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