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SAMENVATTING 

 

Recente berekeningen wijzen de komende jaren op een gestage groei van de huishou-

dens in geheel Nederland. Binnen de regio Noord-Holland-zuid neemt het aantal huis-

houdens relatief zelfs sterker toe dan in de overige delen van Nederland, in het meest 

‘gunstige’ scenario zelfs anderhalf keer zo veel. 

 

In diverse beleidsnotities (gemeentelijk, regionaal en provinciaal) wordt geschetst dat bij 

het opstarten van nieuwe woningbouwinitiatieven, een zorgvuldige afstemming met de 

bestaande woningvoorraad van belang is, alsmede dat de capaciteit in harde en zachte 

plannen dient te worden beschouwd. Dit mede in verband met de van rijkswege verplicht 

te doorlopen Ladder voor Duurzame Verstedelijking. In het geval van Noord-Holland-zuid 

kan zonder meer worden gesteld dat er behoefte is aan extra locaties voor woningbouw. 

Onder andere vanwege het feit dat bepaalde ontwikkelingen kunnen achterlopen bij de 

taakstellende doelstellingen, kan het gebied De Purmer-Oost soelaas bieden, omdat 

realisatie / ontwikkeling hier relatief eenvoudig is vergeleken met binnenstedelijke loca-

ties.  

 

De trek naar de steden neemt momenteel toe, maar met het steeds duurder worden van 

de steden en het te zijner tijd ‘opraken’ van bouwlocaties zou deze trek wel eens een 

andere wending kunnen nemen. Dit resulteert in een zoektocht naar woningen buiten de 

stad. Een zoektocht naar locaties die nabij de grote steden liggen en die goed ontsloten 

worden. Recente publicaties wijzen erop dat deze ‘trek naar buiten’ reeds plaatsvindt1, 

zelfs onomkeerbaar is. Wanneer die omgekeerde beweging zich verder doorzet is de 

vraag om een uitleglocatie als De Purmer-Oost noodzakelijk. Ook kwalitatief is sprake 

van een disbalans. Zo is er in (groen)stedelijk-grondgebonden en (centrum)dorpse 

woonmilieus meer vraag dan aanbod. Type woonmilieus die gezien hun dichtheid niet 

voldoende binnen het huidig bestaand bebouwd gebied gebouwd kunnen worden.  

 

De beoogde gebiedsontwikkeling De Purmer-Oost is afgewogen in het licht van de Lad-

der voor Duurzame Verstedelijking. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er sprake is 

van een (regionale) behoefte met een hoge urgentie. 

  

De conclusie van onderhavige rapportage is dat de behoefte aan een nieuw woon-

gebied in De Purmer-Oost cijfermatig en kwalitatief kan worden aangetoond. De 

planuitval in de huidige en toekomstige (berekende) plancapaciteit is gebaseerd op 

plausibele aannames, de stilvallende trek naar de grote steden vanwege verdrin-

gingsverschijnselen c.q. prijsopdrijving is een aannemelijke verwachting en een 

blijvende vraag naar bepaalde typische niet-stedelijke woonmilieus is reëel. 

                                                      
1 Raadpleeg hiervoor o.a. de volgende websites: https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/friso-de-zeeuw- 
  woningbehoefte-niet-alleen-in-maar-ook-om-en-nabij-de-stad/,  http://fd.nl/opinie/1143809/trek-vanuit-de-stad- 
  is-alweer-op-gang-gekomen, http://nos.nl/artikel/2088381-trek-uit-grote-steden-door-aantrekkende- 
  huizenmarkt.html 
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1. INLEIDING 

 

 
1.1 Aanleiding 
 

VBM Ontwikkeling, AM  en woningcorporatie Eigen Haard (verder: de initiatiefnemer) zijn 

de mogelijkheden aan het verkennen van woningbouw in het gebied tussen de oostelijke 

gemeentegrens van Purmerend (Purmerbos e.o, Baanstee-Oost) en het bebouwingslint 

aan de Oosterweg. Het gebied ligt in zijn geheel binnen de droogmakerij de Purmer (zie 

figuur 1.1.). Het wenselijk te ontwikkelen aantal woningen staat nog niet vast, het gebied 

waarin woningbouw zou kunnen plaatsvinden is evenwel bekend. Als richtlijn voor deze 

rapportage wordt aangegeven een ontwikkeling van ca. 15 à 20 woningen per ha; voor 

onderhavige locatie zou dit een totaal aantal woningen van ca. 6.000 woningen kunnen 

betekenen.  

 

De initiatiefnemer wenst op termijn en in goed overleg met de gemeenten Waterland, 

Edam-Volendam en Purmerend een kwalitatief hoogwaardig plan te maken, waarbij zo-

wel bijgedragen wordt aan de kwalitatieve ambities ten aanzien van landschapsverster-

king en recreatief uitloopgebied van de gemeenten Waterland, Purmerend en Edam-

Volendam als ook tegelijkertijd invulling wordt gegeven aan de behoefte aan betaalbare 

woningen in de regio. Waarbij rekening wordt gehouden met een open landschap tussen 

Purmerend enerzijds en de gemeente Edam/Volendam en Waterland anderzijds. 

 

In voorliggend rapport wordt deze ontwikkeling aangehaald als ‘gebiedsontwikkeling De 

Purmer-Oost’. Uiteraard dient ook de provincie Noord-Holland te worden overtuigd. Voor-

dat gemeenten starten met een juridisch-planologische procedure kunnen zij bij de pro-

vincie een prealabele vraag stellen om na te gaan of een plan haalbaar is en voldoet aan 

de provinciale eisen. De provincie kijkt vervolgens of 1) nut en noodzaak zijn aangetoond 

en 2) de ruimtelijke kwaliteit van de plannen voldoende is. Wat de ruimtelijke kwaliteit 

betreft vragen Gedeputeerde Staten advies aan de ARO, het adviesorgaan dat oordeelt 

over inpassingsvragen in het landelijk gebied in Noord-Holland. 

 

 
1.2 De opgave en de vraag 
 
Recente berekeningen wijzen de komende jaren op een gestage groei van de huishou-

dens in geheel Nederland. Binnen de regio Noord-Holland-zuid neemt het aantal huis-

houdens relatief zelfs sterker toe dan in de overige delen van Nederland, in het meest 

‘gunstige’ scenario zelfs anderhalf keer zo veel (bron: http://www.wlo2015.nl/rapporten-

wlo/regionale-ontwikkelingen-en-verstedelijking). Daarnaast trekt de markt voor woning-

bouw weer aan, er ligt een forse woningbouwopgave om in deze (deels door natuurlijke 

oorzaak, deels door migratie-effecten ontstane) bevolkingsontwikkeling en -groei te kun-
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nen voorzien. In diverse beleidsnotities (gemeentelijk, regionaal en provinciaal) wordt 

geschetst dat, bij het opstarten van nieuwe woningbouwinitiatieven, een zorgvuldige af-

stemming met de bestaande woningvoorraad van belang is, alsmede dat de capaciteit in 

harde en zachte plannen dient te worden beschouwd. In het geval van Noord-Holland-

zuid kan zonder meer worden gesteld dat er ruimte is voor extra locaties voor woning-

bouw. De plancapaciteit is de komende jaren weliswaar relatief groot, echter niet vol-

doende om geheel te kunnen voorzien in het gewenste aantal c.q. de behoefte (kwantita-

tief en kwalitatief). Daarbij is een deel van de harde en zachte capaciteit gesitueerd in 

binnenstedelijke locaties, waarbij de realisatie op langere termijn in sommige gevallen 

onzeker is. Onder andere vanwege het feit dat bepaalde ontwikkelingen kunnen achter-

lopen bij de taakstellende doelstellingen, kan een gebied als De Purmer-Oost soelaas 

bieden omdat realisatie / ontwikkeling hier relatief eenvoudig is vergeleken met binnen-

stedelijke locaties.  

 
De beoogde locatie maakt in de Structuurvisie van de provincie (of die van de betrokken 
gemeenten) geen onderdeel uit van een (zoekgebied voor een) verstedelijkingslocatie, in 
de terminologie van de provincie een transformatielocatie. Voorheen werd in het streek-
plan Waterlands Wonen uit 2006 deze locatie wel benoemd. Dit betekent dat op termijn 
overleg opgestart dient te worden met de betrokken gemeenten en de provincie rondom 
de vraag of – en onder welke voorwaarden – woningbouwontwikkeling op enig termijn 
wél mogelijk zou kunnen zijn. Dit betekent het afwijken van het geldende beleid c.q. af-
wijken van de vigerende bestemmingen en visies. Dit is mogelijk, maar dient goed onder-
bouwd en gelegitimeerd te worden.  
 
Dat de locatie geen onderdeel uitmaakt van de geprojecteerde en geaccordeerde wo-
ningbouwlocaties in de provinciale structuurvisie, is doorvertaald in de Provinciale Ruim-
telijke Verordening Structuurvisie (PRVS) van de provincie Noord-Holland. Er zijn echter 
onder strikte voorwaarden mogelijkheden om af te wijken van deze PRVS. Dit proces kan 
alleen in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten doorlopen worden, een en 
ander op basis van een gedegen onderbouwing en vernieuwende visie.  

 

Vraagstelling 

BRO is verzocht om aan te geven c.q. te onderzoeken op welke wijze het gebied De 

Purmer-Oost tot een ontwikkeling als woningbouwlocatie kan worden gebracht. Omdat 

het verkrijgen van een positief principebesluit van de gemeenten en vervolgens goedkeu-

ring van de provincie noodzakelijke randvoorwaarden zijn, gaan we in de rapportage in 

op de mogelijkheid van het positief onderbouwen van onderhavige ontwikkeling. Ook 

geven we aan welke alternatieven er zijn indien sprake is van een niet te onderbouwen 

opgave, in elk geval een rapportage die steekhoudend is en kan worden gebruikt in het 

gesprek met de te betrekken overheden. 

  

Voorliggende rapportage vormt aldus de eerste fase van een lang traject, te weten het 

opstellen van een pleitnotitie / uitgebreid principeverzoek. Naast een planologische ver-

antwoording (Nut en Noodzaak, Ladder voor Duurzame Verstedelijking), wordt tevens 
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ingegaan op een milieuscan van de belangrijkste milieuthema’s en een analyse van het 

vigerend ruimtelijk- en woonbeleid van de betrokken overheden. Onderdeel van deze 

pleitnotitie vormt eveneens een - conceptuele - ruimtelijke visie op de ontwikkeling van 

het gebied en een visie op het ontwikkelingsspoor van verkeer en vervoer in de regio. 

Deze visies zijn opgesteld door respectievelijk het bureau Landscape Architects 

for SALE (Stedebouw, Architectuur, Landschap etcetera) en Grontmij BV (SWECO). De 

conclusies van beide rapportages zijn in onderhavige rapportage opgenomen, de integra-

le rapportages zijn als separate bijlagen bijgevoegd. 
  

Figuur 1.1 Plangebied (bron:maps.google.nl) 
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1.3 Het doel en de vraag aan de gemeenten 
 

Deze rapportage vormt feitelijk (de onderbouwing en verantwoording van) het concept-

principeverzoek aan de gemeente Purmerend, Waterland en Edam-Volendam om me-

dewerking te verlenen aan een integrale gebiedsontwikkeling De Purmer-Oost. Gelijktij-

dig wordt samen met de initiatiefnemers het overleg opgestart met de provincie Noord-

Holland. Met als uiteindelijk doel een positief besluit te ontvangen van de provincie met 

betrekking tot het (op enig termijn) bouwen buiten Bestaand Bebouwd Gebied c.q. de 

ontwikkeling te verankeren in de provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte.  

 

In deze rapportage worden de verschillende aspecten (planologie/beleid, func-

tie/programma, ruimte, milieu & waarden, juridische aspecten) verkend op haalbaarheid 

op hoofdlijnen en aandachtspunten. Dit gemotiveerde principeverzoek (pleitnota) zal te-

vens voldoende basis vormen om in overleg en samen met de gemeente, het vervolgtra-

ject (richting provincie) aan te gaan.  

 

Pas wanneer zowel door de gemeente Purmerend, Waterland en Edam-Volendam áls 

door de provincie Noord-Holland een positief principebesluit genomen is, kan de vervolg-

planuitwerking door de initiatiefnemers plaatsvinden, kunnen de overige benodigde on-

derzoeken ten behoeve daarvan verricht worden en kan ook een toegespitste juridisch-

planologische basis gemaakt worden.  

 

 
1.4 Leeswijzer 
 
In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens de volgende sporen verkend op 

haalbaarheid, legitimatie van de beoogde gebiedsontwikkeling voor woningbouw en aan-

dachtspunten voor de vervolgplanuitwerking: planologie/beleid, functie & programma, 

ruimte, milieu & waarden en juridisch. Er ligt nog geen ontwerp voor het gebied, de uit-

gangspunten daarvoor stemmen de initiatiefnemers graag af met de gemeenten. De ver-

kenning van de verschillende sporen geeft hiervoor mede een basis. In het onderdeel 

‘ruimtelijke spoor’ wordt een eerste verkenning naar ruimtelijke mogelijkheden gedaan. 

Het afsluitende hoofdstuk weegt de verschillende aspecten in samenhang en geeft een 

voorlopige overkoepelende conclusie en aandachtspunten voor het vervolgproces en de 

planuitwerking.  
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2. PLANOLOGISCH SPOOR 

 
 
2.1 Toets aan gemeentelijke bestemmingsplannen 
 

2.1.1 Gemeente Waterland 

 

In figuur 2.1 is een afbeelding opgenomen van het bestemmingsplan Buitengebied (27-

11-2014) van de gemeente Waterland. Dit bestemmingsplan geldt ter plaatse van het 

zuidelijke deel van het plangebied van het planvoornemen. De meeste gronden hebben 

de bestemming ‘Agrarisch’. Deze is bedoeld voor het uitoefenen van agrarische bedrij-

vigheid. De bestaande woningen hebben de bestemming ‘Wonen’ gekregen. Het enkele 

bedrijf binnen dit gebied heeft de bestemming ‘Bedrijf’.  

Op hoofdlijnen betekenen de hiervoor genoemde bestemmingen, de gebiedsaanduidin-

gen en dubbelbestemmingen het volgende voor de (on)mogelijkheden en aandachtspun-

ten omtrent de beoogde ontwikkeling in het plangebied. De bestemmingen ‘Agrarisch’ en 

‘Bedrijf’ zijn bedoeld voor de uitoefening van (agrarische) bedrijfsactiviteiten. De functie 

wonen is niet toegestaan, behoudens bedrijfswoningen. Functioneel gezien en qua 

bouwmogelijkheden zijn deze huidige bestemmingen niet toegesneden op de gewenste 

ontwikkeling. De bestaande woningen hebben de functie wonen, maar de bestemming is 

zo ingericht dat er één en op enkele gronden twee woningen mogen worden gebouwd. 

Deze bestemming biedt dus niet voldoende bouwmogelijkheden voor realisatie van het 

initiatief. 

Figuur 2.1 Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Buitengebied (gemeente Waterland) 
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Een overkoepelende bestemming is ‘Waarde – Archeologie 5’. Deze bestemming heeft 

als doel de archeologische waarden in of op de grond te behouden. De bestemmingsre-

gels geven aan dat bij bouwwerken die meer dan 10.000 m2 grond roeren en dieper dan 

0,4 meter onder het maaiveld plaatsvinden middels archeologisch onderzoek moet wor-

den aangetoond dat archeologie niet onevenredig wordt geschaad. Deze bestemming 

vormt in principe geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. Immers de be-

stemming geeft al aan dat bouwen mogelijk is, onder voorwaarden. Het uitvoeren van 

archeologisch onderzoek komt pas ter sprake bij de aanvraag om omgevingsvergunning.  

 

2.1.2 Gemeente Edam-Volendam 

 

De gemeente Edam-Volendam heeft op 21 mei 2015 een voorbereidingsbesluit geno-

men, dat geldt ter plaatse van het plangebied van voorliggende ontwikkeling. Het be-

stemmingsplan (of de bestemmingsplannen) is (zijn) momenteel in voorbereiding. Het 

gebruik van de gronden is gelijk aan het gebruik als in vorige paragraaf is beschreven. 

Om die reden is het logisch dat deze gronden op een gelijksoortige wijze worden be-

stemd, inden sprake is van conservering/herbestemming. Dit betekent dat het toekomsti-

ge bestemmingsplan van Edam-Volendam eveneens niet is toegesneden op de voorge-

nomen ontwikkeling.  

 

Deze conclusie kan ook worden getrokken uit het vigerend bestemmingsplan ‘Landelijk 

Gebied 1’ (7 december 1982) en ‘Landelijk Gebied 1, eerste herziening’. In dit bestem-

mingsplan hebben de gronden eveneens een agrarische bestemming. Voor een deel van 

de gronden is er geen bestemmingsplan teruggevonden, omdat het huidige gebruik aan-

sluit bij hetgeen hierboven is beschreven kan er vanuit worden gegaan dat ook die gron-

den een agrarisch gebruik hebben.  

 

 

Figuur 2.2 Voorbereidingsbesluit gemeente Edam - Volendam 
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2.1.3 Conclusie en doorwerking  

 

Wanneer de gemeenten Edam-Volendam en Waterland een positief principebesluit ge-

nomen hebben, dient een toegesneden juridisch-planologische basis opgesteld te wor-

den als basis voor realisatie van de gebiedsontwikkeling. Dit kan middels een specifiek 

bestemmingsplan voor de locatie. In de volgende paragrafen vindt een toetsing van het 

initiatief in het kader van het relevante rijks- en provinciaal beleid plaats.  

 
 
2.2 Toets aan Rijksbeleid 
 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, vastgesteld op 13 maart 2012) staan 

de plannen van de Rijksoverheid voor ruimte en mobiliteit. Uit de SVIR blijkt dat het Rijk 

zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten gaat zitten en zich op het ver-

sterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de belangen 

voor Nederland als geheel richt. Verstedelijkings- en landschapsbeleid laat het Rijk over 

aan de provincies en gemeenten. Vraaggericht programmeren en realiseren van verste-

delijking door provincies, gemeenten en marktpartijen is nodig om groei te faciliteren, te 

anticiperen op stagnatie en krimpregio’s leefbaar te houden. Om dit te bereiken is een 

ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Bij ruimtelijke besluiten moet worden gemotiveerd hoe een zorgvuldige afweging is ge-

maakt van het ruimtegebruik. 

 

Uit de kaart Nationale Hoofdstructuur blijkt dat het plangebied buiten de zone ‘herijkte 

EHS’ valt. Het Rijk is verantwoordelijk voor en door de EU aanspreekbaar op het nako-

men van die aangegane verplichtingen. Binnen de door het Rijk gestelde kaders begren-

zen, beschermen en onderhouden de provincies een natuurnetwerk met de juiste ruimte-

lijke, water- en milieucondities voor kenmerkende ecosystemen van (inter)nationaal be-

lang. Dit provincie- en landsgrensoverschrijdende netwerk is de herijkte nationale Ecolo-

gische Hoofdstructuur (EHS). De herijkte nationale EHS wordt uiterlijk in 2021 door pro-

vincies gerealiseerd. De natuur in de EHS blijft goed beschermd met een ‘nee, tenzij’-

regime. Binnen de EHS zijn nieuwe projecten, plannen en handelingen met een signifi-

cant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS niet toege-

staan, tenzij er sprake is van een groot openbaar belang en reële alternatieven ontbre-

ken. De flexibiliteit in begrenzing en de mogelijkheden om ontwikkelingen toe te staan, 

die in het beleidskader Spelregels EHS zijn uitgewerkt (EHS-saldobenadering, herbe-

grenzen EHS, compensatie), blijven hierbij overeind. 

 

Het plangebied ligt binnen de MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 

Transport) regio Noordwest-Nederland. Het gebied van en rond de Metropoolregio Am-

sterdam kent een grote ruimtedruk. De regio staat voor een forse woningbouwopgave, 

zowel kwantitatief als kwalitatief. In het gebied van de Noordvleugel (exclusief het 
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Utrechtse deel) is er tot 2040 vraag naar bijna 290.000 extra woningen om in de groei 

van het aantal huishoudens te voorzien. Tegelijkertijd is er de opgave om woningen die 

niet meer voorzien in de behoefte te vervangen (tot 2040 ruim 140.000 woningen). 

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in wer-

king getreden. Het Barro vervangt de AmVB Ruimte. In het Barro wordt geregeld dat 

nationale belangen op ‘perceelsniveau’ moeten worden verwerkt in bestemmingsplan-

nen/wijzigingsplannen en andere decentrale ruimtelijke besluiten. De regels van de in het 

Barro opgenomen ruimtelijke belangen kunnen op perceelsniveau samenvallen. Voor 

zover deze regels onderling niet strijdig zijn dient de gemeente de betrokken belangen in 

het bestemmingsplan op te nemen. Het gaat om de volgende belangen:  

 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 

 Kustfundament 

 Grote rivieren 

 Waddenzee en waddengebied 

 Defensie 

 Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde 

 Rijksvaarwegen 

 Hoofdwegen en landelijke spoorwegen 

 Elektriciteitsvoorziening 

 Ecologische hoofdstructuur 

Figuur 2.3 Uitsnede Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, kaart Nationale Hoofdstructuur 
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 Primaire waterkeringen buiten het kustfundament  

 IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte)  

 Veiligheid rond rijksvaarwegen 

 Verstedelijking in het IJsselmeer 

 Toekomstige rivierverruiming van de Maastakken 

 

Geen van de in het Barro geregelde onderwerpen heeft invloed op het voorliggende ini-

tiatief. De betreffende onderwerpen zijn niet aan de orde in of nabij het plangebied van de 

ontwikkeling. Wel is binnen een van de geldende bestemmingsplannen de invloedszone 

van een gasleiding aangeduid. Het plangebied maakt geen deel uit van de ecologische 

hoofdstructuur.  

 

 

2.3 Toets aan provinciaal beleid 
 

2.3.1 Provinciale Structuurvisie 

 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 

De geactualiseerde Structuurvisie Noord-Holland 2040 van de provincie Noord-Holland is 

vastgesteld op 20 januari 2014. De provincie Noord-Holland geeft in haar structuurvisie 

aan op welke wijze zij de komende 30 jaar de ruimte in de provincie wil benutten. 

 

De Provincie Noord-Holland draagt bij aan het realiseren van voldoende en passende 

huisvesting (woningtype) op de best mogelijke plek (woonmilieu) voor huidige en toe-

komstige bewoners van Noord-Holland. De Provincie Noord-Holland stelt hiervoor een 

provinciale woonvisie op die het kader biedt voor de door de regio’s op te stellen regiona-

le actieprogramma’s. In de regionale actieprogramma’s wordt het woningbouwprogram-

ma zowel kwalitatief als kwantitatief uitgewerkt. Uitgangspunt is om deze woningvraag 

zoveel mogelijk te realiseren binnen het Bestaand Bebouwd Gebied. Door concentratie 

worden verkeers- en vervoersnetwerken optimaal benut en wordt een voldoende en ge-

differentieerd aanbod van sociaal-culturele voorzieningen behouden. Verdichting brengt 

een aantal aandachtspunten met zich mee op het gebied van sociaalmaatschappelijke 

voorzieningen, functiemenging en financiering. Voorzieningen zoals scholen, kantoren en 

bedrijfsruimten, winkelaanbod, ruimte voor groen, recreatie, sport en zorg zijn onlosma-

kelijk verbonden met het woonprogramma. Door gevarieerde programma’s zijn deze 

functies binnen het Bestaand Bebouwd Gebied te behouden. 

 

De druk op de ruimte in de provincie neemt verder toe. De Provincie Noord-Holland ver-

wacht dat tot 2040 ten minste een netto toevoeging aan de woningvoorraad nodig is van 

ruim 200.000 woningen (inmiddels zijn deze cijfers achterhaald). In hoofdstuk 3 wordt 

hier verder op ingegaan.  
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Indien uit de provinciale monitor blijkt dat de bouwplannen achterblijven bij de behoefte, 

zal de provincie de woningbouw aanjagen door middel van onderzoek, ontwerp en even-

tueel andere instrumenten. Om andere ontwikkelingen mogelijk te maken en waardevolle 

open landschappen te behouden zullen veel woningbouwlocaties een meer binnenstede-

lijk karakter krijgen. Woningbouw moet in principe zowel binnen als buiten Bestaand Be-

bouwd Gebied bijdragen aan een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. 

 

Arbeidskracht en werkgelegenheid concentreren zich in grootstedelijke gebieden. Dat 

betekent dat het woningaanbod ook ruimte moet bieden voor deze aspecten: een hoog-

waardig stedelijk woonmilieu met internationale concurrentiekracht. Aan bepaalde uitge-

sproken woonmilieus – hoogstedelijk, groen-stedelijk en landelijk dorps – blijft er behoef-

te. Het ontwikkelen van bijzondere woonmilieus tenslotte moet niet de mogelijkheden van 

bijvoorbeeld de reeds gevestigde landbouwsector beperken.  

 
Buiten Bestaand Bebouwd Gebied  

Voor de toekomstige vraag naar ruimte, woningen en woonmilieus verwacht de provincie 

Noord-Holland dat binnen Bestaand Bebouwd Gebied en de transformatiegebieden vol-

doende capaciteit beschikbaar is. Mocht blijken dat (na aantonen van Nut en Noodzaak 

en de verkenning van binnenstedelijke mogelijkheden, in feite het doorlopen van de Lad-

der voor Duurzame Verstedelijking) er tekorten dreigen te ontstaan, dan dienen nieuwe 

woonmilieus buiten Bestaand Bebouwd Gebied zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bo-

demfysieke kwaliteiten, de kwaliteit en identiteit van het landschap en de cultuurhistorie 

(landschaps-DNA en dorps-DNA), in samenhang met recreatief groen en natuur.  

 

Figuur 2.4 Uitsnede visiekaart Structuurvisie Noord-Holland 
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Het bouwen met identiteit op basis van landschap en cultuurhistorie buiten Bestaand 

Bebouwd Gebied gaat uit van een samenhangende, integrale ontwikkeling en één slui-

tende financiële constructie. Dit houdt in dat bijvoorbeeld woningbouw, natuur en recrea-

tie in samenhang worden ontworpen, ontwikkeld en gefinancierd. Dit betekent dat plan-

grenzen zorgvuldig moeten worden vastgesteld met alle betrokken partijen.  

 

Beoordeling nieuwe ontwikkelingen 

Nieuwe ontwikkelingen buiten Bestaand Bebouwd Gebied beoordeelt de provincie Noord-

Holland op grond van het aantonen van Nut en Noodzaak, de mogelijkheden of onmoge-

lijkheden voor verdichting of transformatie en de provinciale eisen aan ruimtelijke kwaliteit 

(onder andere de Leidraad voor Landschap en Cultuurhistorie) en op de 

(on)mogelijkheden van het faciliteren van de ontwikkeling vanuit het watersysteem.  

 

Naast de algemene regels voor bouwen buiten Bestaand Bebouwd Gebied wijst de pro-

vincie een aantal transformatiegebieden aan waarvan Nut en Noodzaak reeds is onder-

bouwd. Het plangebied maakt hier geen deel van uit.  

 

2.3.2 Provinciale Verordening Ruimte 

 

De Verordening is opgesteld omdat de provincie in het belang van een goede ruimtelijke 

ordening het noodzakelijk acht algemene regels vast te stellen betreffende de inhoud van 

en de toelichting op bestemmingsplannen. Dit geldt ten aanzien van onderwerpen in zo-

wel het landelijk als het stedelijk gebied van Noord-Holland waar een provinciaal belang 

mee gemoeid is. Nieuw beleid (herzieningen, aanvullingen) als uitvloeisel van nieuwe 

ruimtelijke keuzes zoals deze onder de vlag van de Structuurvisie gemaakt zullen gaan 

worden, zullen zo nodig worden vervat in een nieuwe ruimtelijke verordening. 

 

In afbeelding 2.5 is een uitsnede van de Verordening Ruimte opgenomen. De volgende 

artikelen zijn van belang ter plaatse van het plangebied.  

Figuur 2.5 Uitsnede Verordening Ruimte  
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Artikel 13 Nieuwe woningbouw 

1. Een bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe woningbouw in het landelijk gebied. 

2. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in de ontwikkeling 

van nieuwe woningbouw indien: 

a. nieuwe woningbouw in overeenstemming is met de provinciale woonvisie 

2010-2020 (vastgesteld bij besluit van 27 september 2010, nr. 62) en de door 

Gedeputeerde Staten en de regiogemeenten vastgestelde regionale actie-

programma’s; 

b. nieuwe woningbouw in overeenstemming is met de door Gedeputeerde Sta-

ten vastgestelde provinciale woningbouwmonitor en provinciale woning-

bouwprognose; 

c. nieuwe woningbouw niet kan worden gerealiseerd door herstructureren, in-

tensiveren, combineren of transformeren binnen bestaand bebouwd gebied 

en; 

d. het bepaalde in artikel 15 in acht wordt genomen. 

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid is nieuwe woningbouw in het 

landelijk gebied tevens mogelijk, indien: 

a. nieuwe woningbouw tot stand komt conform een Ruimte voor Ruimte-

regeling, als bedoeld in artikel 16; 

b. nieuwe woningbouw onderdeel is van verbrede landbouw als bedoeld in arti-

kel 26 e en functiewijzigingen op voormalige agrarische bouwpercelen als 

bedoeld in artikel 17 of; 

c. de nieuwe woningbouw onderdeel is van de transformatiegebieden - meer-

voudig zoals weergegeven op kaart 2 en de digitale verbeelding daarvan. 

4. Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen inzake de aard, de omvang en de 

locatie van nieuwe woningbouw. 

 

Artikel 15 

Een bestemmingsplan dat voorziet in nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande 

verstedelijking als bedoeld in artikel 13 in het landelijk gebied, voldoet aan de uitgangs-

punten zoals vermeld in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (PS d.d. 21 juni 2010) 

ten aanzien van: 

1. de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen en aardkundige waarden 

als bedoeld in artikel 8; 

2. de kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd; 

3. de openheid van het landschap daarbij inbegrepen stilte en duisternis; 

4. de historische structuurlijnen; 

5. cultuurhistorische objecten. 

 

Dit artikel kent nog enkele andere bepalingen waar inhoudelijk aan voldaan moet worden, 

maar kent ook een procesbeschrijving. De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling 

(ARO) moet om advies worden gevraagd. En Gedeputeerde Staten kunnen nadere re-

gels stellen om de ruimtelijke kwaliteit te garanderen.  
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Het plangebied ligt niet in of in de buurt van beschermde natuurgebieden, gebieden met 

cultuurhistorische waarden en aardkundige waarden. Tevens valt het gebied buiten de 

luchtvaartcontouren van Schiphol. 

  

2.3.3 Conclusie en doorwerking 

 

In het landelijk gebied is het volgens de Verordening Ruimte niet toegestaan nieuwe wo-

ningbouw te realiseren (met uitzondering van Ruimte voor Ruimte-woningen of als on-

derdeel van verbrede landbouw). De beoogde gebiedsontwikkeling van De Purmer-Oost 

is alleen mogelijk via een afwijking van de Verordening Ruimte. Volgens de verordening 

zijn er geen locaties in de omgeving van het plangebied waar (buiten Bestaand Bebouwd 

Gebied) nieuwe woningbouw is voorzien. De verordening kent enkele transformatiege-

bieden2, geen van deze gebieden ligt in of in de nabijheid van het plangebied. Transfor-

matiegebieden betreffen onder andere de westflank van Hoofddorp in de gemeente Haar-

lemmermeer en de Bloemendalerpolder binnen de gemeente Weesp en Muiden. Laatst-

genoemd transformatiegebied is momenteel ontwikkeling. Bovenstaande gebieden liggen 

binnen de invloedsfeer van Schiphol. 

 

Door middel van het aanwijzen van transformatiegebieden en het verbod op bouwen van 

nieuwe woningen buiten het Bestaand Bebouwd Gebied stuurt de provincie Noord-

Holland op de locaties waar woningbouw is toegestaan. Dit betekent echter niet dat de 

provincie elke andere ontwikkeling buiten bestaand bebouwd gebied per definitie uitsluit. 

Zoals hierboven al is aangegeven voorziet de verordening in de mogelijkheid om woning-

bouw buiten het bestaand bebouwd gebied te realiseren. Deze ontheffingsmogelijkheid is 

gelegen in artikel 13 lid 2 sub a, dat stelt dat in afwijking van het verbod een bestem-

mingsplan kan voorzien in de ontwikkeling van nieuwe woningbouw indien nieuwe wo-

ningbouw in overeenstemming is met de provinciale woonvisie 2010-2020 (vastgesteld bij 

besluit van 27 september 2010, nr. 62) en de door gedeputeerde staten en de regioge-

meenten vastgestelde regionale actieprogramma’s. 

 

Verder biedt de verordening de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen van de verschil-

lende regels (waaronder de hierboven genoemde). Gedeputeerde Staten kunnen een 

ontheffing op aanvraag van burgemeester en wethouders verlenen. In voorliggend geval 

is er nog geen sprake van een plan dat zo vergevorderd is dat er een momenteel een 

bestemmingsplan wordt opgesteld c.q. in voorbereiding is.  

 

De aanvraag van een ontheffing is dan ook niet per direct aan de orde. Het initiatief kan 

worden gezien als een verzoek om aanpassing van de Verordening Ruimte waarbij het 

plangebied wordt aangewezen als transformatiegebied als bedoeld in artikel 13 lid 3 on-

der c. De Verordening Ruimte voorziet niet in een bepaling waarin is opgenomen dat een 

                                                      
2 een zoekgebied voor verstedelijking waarin meerdere opgaven, waaronder mede begrepen wonen, water, 
recreatie, natuur en bedrijvigheid, in samenhang worden ontwikkeld met inachtneming van de ruimtelijke kwali-
teit, bereikbaarheid en duurzaam bouwen 
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gebied kan worden ‘verkleurd’ tot transformatiegebied. Wel wordt de verordening met 

enige regelmaat geactualiseerd (de eerste Verordening Ruimte is uit 2010, de meest 

actuele wijziging is in 2015 doorgevoerd).  

 

Artikel 15 van de Verordening geeft aan dat bij bouwen buiten het bestaand bebouwd 

gebied ruimtelijke kwaliteit een toetsingsgrond is. Het gaat hier, in grote lijnen om ontwik-

kelen met respect voor de kenmerken en (ordeningsprincipes) van de omgeving. Alhoe-

wel artikel 15 is gekoppeld aan artikel 13 (waar het gaat om een concreet bestemmings-

plan) kan verondersteld worden dat ruimtelijke kwaliteit ook een belangrijk aandachtspunt 

zal zijn bij het toetsen en eventueel toekennen status transformatiegebied aan het voor-

liggende initiatief. Om vanaf het begin af aan hieraan waarde te schenken, is in dit eerste 

principeverzoek reeds een kaart opgenomen met belangrijke aandachtspunten hiervoor. 

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 4, het ruimtelijke spoor.  

 

Er zijn verschillende routes om te komen tot het juiste onderliggende provinciale beleids-

kader voor de beoogde gebiedsontwikkeling De Purmer-Oost. Een verzoek tot wijziging 

van de Verordening Ruimte bij Gedeputeerde Staten kan op twee manieren:  

1. Wijziging op verzoek. De betrokken colleges van de gemeenten Waterland en 

Edam/Volendam kunnen bij Gedeputeerde Staten verzoeken om het gebied te dui-

den als transformatiegebied. Wij verwachten dat het indienen van een verzoek moge-

lijk is wanneer er sprake is van een beperkte afronding van een daadwerkelijke ste-

delijke ontwikkeling die tot een duidelijke verbetering van de stedenbouwkundige of 

landschappelijke kwaliteit leidt. 

2. Via de jaarlijkse actualisatie van de Verordening Ruimte. In principe is er één 

keer per jaar een procedure voor herziening van de Verordening Ruimte. Er zijn geen 

criteria aangegeven maar op basis van onze ervaring zal een dergelijk verzoek tot 

wijziging aan een aantal criteria moeten voldoen:   

a. de reden van het verzoek moet worden aangegeven; 

b. het verzoek gaat vergezeld van een onderbouwing in het licht van de provin-

ciale structuurvisie en de gemeentelijke structuurvisie 

c. het verzoek gaat vergezeld van een duidelijke kaart met de in de Verorde-

ning Ruimte aangegeven mate van nauwkeurigheid. 

 

Geadviseerd wordt om de te kiezen route (1 of 2) te bespreken in het overleg met de 

gemeenten en vervolgens in gezamenlijk overleg met de provincie. Het verzoek kan feite-

lijk niet direct beschouwd worden als een wijziging van een bestaande grens van een 

zoekgebied, het betreft eerder een nieuwe aanduiding. De te volgen strategie wordt bij 

voorkeur in overleg tussen initiatiefnemer en gemeenten bepaald.  
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2.4 Overig regionaal beleid 
 
In de Regiovisie Waterland (10 december 2009) wordt beschreven hoe de regio zich 

ruimtelijk moet ontwikkelen tot 2040. De gemeenten die deel uitmaken van het Interge-

meentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland, die deze visie heeft vastgesteld, betreffen 

de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormer-

land en Zeevang. Een aantal van de strategische hoofdlijnen zijn als volgt omschreven: 

 behoud van het authentieke en open groenblauwe karakter van het agrarisch cultuur-

landschap; 

 droogmakerij Purmer blijft in essentie een primair landbouwgebied met een open 

karakter; 

 in de bufferzone Amsterdam – Purmerend ligt het accent op doorontwikkeling van 

vormen van toerisme en recreatie; 

 laat cultuurhistorische waarden en de verschillende landschapskwaliteiten leidend 

zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de regio Waterland;  

 wees creatief in het bedenken van nieuwe ruimtelijke functie-combinaties in transfor-

matiegebieden of –locaties. Speerpunt is het creëren van werklandschappen in ge-

bieden waar wonen en werken hand in hand kunnen gaan; 

 Purmerend heeft nadrukkelijk een centrumfunctie. Waar ruimtelijk verantwoord en 

geconcentreerd rond Purmerend en bij hoogwaardige OV/weginfra wordt gestreefd 

naar ontwikkeling van kleinschalige uitleggebieden voor wonen en werken. Het 

groenblauwe raamwerk van Waterland blijft gehandhaafd; 

 kom buiten Purmerend tot verdere concentratie van stedelijke functies in een selec-

tiever aantal kernen. Sturend is vooral de aanhechting aan bebouwd gebied en 

hoogwaardige vervoersverbindingen.  

Afbeelding 2.6 Strategische Visie Waterland 2040 
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Deze beleidslijnen betekent onder andere: 

 waar ruimtelijk verantwoord, mogelijk en gewenst het stedelijk gebied intensiveren 

binnen de contouren; 

 aanvullende programma’s voor wonen en werken in relatief kleinschalige uitleggebie-

den accommoderen. 

 

Dit alles vertaald zich in het visiebeeld zoals te zien in afbeelding 2.6. Hieruit is op te 

maken dat het ISW het primair landbouwgebied Purmer vooralsnog aan het Nationaal 

Landschap Waterland wil toevoegen. 

 

 

2.5 Overig gemeentelijk beleid  
 
2.5.1 Structuurvisie Edam – Volendam 

 

De Structuurvisie Edam – Volendam is vastgesteld op 26 februari 2009. Deze structuur-

visie heeft geen juridische status. Wel moeten ruimtelijke plannen passen binnen de ka-

ders en ambities van de structuurvisie.  

 

In afbeelding 2.7 is het ruimtelijk ontwikkelingsbeeld afgebeeld. Dit beeld laat een ruimte-

lijke scheiding zien tussen een stedelijk gebied in het oostelijke gedeelte en een agra-

risch beeld in het westen. De visie van Edam-Volendam laat een verwachte woningbe-

hoefte zien in de periode 2005 – 2040 waarbij het dan gaat om 2.750 woningen. Dit wordt 

verderop in de visie geconcretiseerd in plannen voor herstructurerings- en uitbreidingslo-

caties. Met in acht name van opgeleverde projecten is er ruimte voor 2.800 woningen. In 

principe voldoende om te voorzien in de vraag.  

 

Afbeelding 2.7 kaart Structuurvisie Edam - Volendam 
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Inmiddels zijn deze cijfers drastisch gewijzigd. Het college van B en W van Purmerend geeft 
aan dat er 10.000 woningen extra nodig zijn. Deze kunnen niet binnen het grondgebied van de 
gemeente c.q. in bestaand bebouwd gebied worden gerealiseerd. De gemeente heeft voor de 
komende 4 tot 10 jaar nog slechts ruimte c.q. capaciteit voor de realisatie van ca. 1.000 wonin-
gen. Extra binnenstedelijke locaties (bovenop die in de Structuurvisie reeds zijn aangewezen) 
zijn niet of nauwelijks voorhanden.

Grootschalige verstedelijking in de Purmer i.c. De Purmer-Oost zal vanuit de gemeente Edam-
Volendam te motiveren zijn vanuit een verstedelijkingsoverloop voor de stadsregio en/of 
Noordvleugel Randstad. Voor deze overloop is geen ruimte aangezien de bestaande woning-
bouwlocaties primair zijn bedoeld voor de opvang van de eigen, Volendamse bevolkingsaan-
was.   

In het ontwikkelingsbeeld zijn verschillende herstructureringslocaties aangeduid, en zo 

ook de uitbreidinglocaties. Deze bevinden zich in het noorden en het zuiden van de kern 

Edam-Volendam, aansluitend op het bestaande stedelijk gebied. De twee grootste uit-

breidingslocaties zijn de Zuidpolder en Lange Weeren en zullen gezamenlijk ruimte bie-

den voor circa 2.210 woningen. Voor een belangrijk deel van de behoefte is een ruimtelij-

ke reservering gemaakt.  

 

De Purmer is aangewezen als agrarisch gebied met behoud openheid tussen het stede-

lijk gebied van Purmerend en het stedelijk gebied van Edam-Volendam. De gemeente 

Edam-Volendam ziet vanuit haar perspectief vooralsnog geen reden om op enig termijn 

een verstedelijkingsclaim te leggen op de Purmer.  

 

2.5.2 Purmerend 

 

De gemeente Purmerend heeft de Structuurvisie Purmerend 2005-2020 op 3 juni 2006 

vastgesteld. De strategische plankaart (zie afbeelding 2.8) geeft het ruimtelijk beleid 

weer. De Purmer-Oost valt buiten dit beeld omdat het gebied onderdeel is van Edam-

Volendam en Waterland.  

 

Uit de structuurvisie blijkt dat de gemeente tot 2020 de opdracht heeft om 6.000 wonin-

gen toe te voegen. Ten tijde van het opstellen van de structuurvisie was er binnenstede-

lijk ruimte gevonden voor circa 3.000 woningen. De komende jaren moet er dus nog ruim-

te worden gevonden voor ca. 3.000 woningen. Verder blijkt dat er een eigen woning-

bouwbehoefte is die (in 2004) werd geschat op 1.100 woningen tussen 2010 en 2020. De 

genoemde 3.000 woningen zijn dus voldoende voor de eigen woningbehoefte, met dien 

verstande dat er buiten de regio voldoende woningen worden gebouwd om te voorkomen 

dat er overloop naar Purmerend ontstaat.  

Rond Purmerend ligt de ‘Groene Krans’. Dit is in feite een bijzondere ruimte die bestaat 

uit een verzameling van groene en recreatieve functies. In het oosten sluit deze krans 

aan op het gebied dat Edam-Volendam ‘agrarisch met behoud van openheid noemt’. Zo 
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is er dus sprake van een groot open gebied dat deze twee stedelijke gebieden van elkaar 

scheidt.  

 

In de structuurvisie zijn verschillende locaties aangeduid waar woningen gerealiseerd 

kunnen worden. Dit beeld geeft ook gelijk de strategie weer, waarbij zoveel mogelijk 

sprake is van intensivering van het bestaand bebouwd gebied en slechts op enkele loca-

ties uitbreiding van dit gebied is voorzien.  

 

2.5.3 Waterland 

 

De hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van Waterland zijn vastgelegd in de Struc-

tuurvisie Waterland 2005, vastgesteld door de gemeenteraad op 17 februari 1994. De 

structuurvisie is niet beschikbaar via de gebruikelijke kanalen. Aangezien deze structuur-

visie de grondslag biedt voor de opstelling van nieuwe bestemmingsplannen en project-

besluiten, kan er vanuit worden gegaan dat de visie op de Purmer-Oost gelijk is als de 

wijze waarop dit gebied in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Waterland’ is verankerd. 

Dus een agrarisch gebied waar geen grootschalige ontwikkelingen in zijn voorzien. Mo-

menteel is gestart met het opstellen van een nieuwe structuurvisie voor de gemeente 

Waterland. Er is op dit moment geen directe aanleiding voor de gemeente Waterland om 

in haar visie de mogelijkheid op te nemen om de Purmer-Oost tot ontwikkeling te bren-

gen.  

Figuur 2.8 Strategische plankaart (actualisatie 2013). 
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Voor de bevolkingsaanwas in Waterland zijn enkele ‘eigen’ transformatielocaties en inbrei-
dingslocaties voorhanden binnen de diverse kernen. Grootschalige ontwikkelingen worden 
vermeden en staan dwars op het overwegend groene en dorpse imago van deze gemeente. 
Voor de Purmer-oost kan een weloverwogen uitzondering worden gemaakt en worden aange-
sloten bij de visie op lange termijn van buurgemeente Edam-Volendam: een overloopgebied 
voor de woonbehoefte van de Stadsregio Amsterdam en de Noordvleugel. Daarmee kan wor-
den voorkomen dat de druk van de stad zich teveel verplaatst naar de populaire woonkernen 
van deze gemeente, met alle verdringingsverschijnselen van dien. 

 

2.5.4 Conclusies en doorwerking  

 

De structuurvisies van de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam voorzien momen-

teel niet in de mogelijkheid om woningbouw in de Purmer-Oost te realiseren. Edam-

Volendam heeft een tweetal grote woningbouwlocaties die in ontwikkeling worden geno-

men. Edam-Volendam geeft aan dat op middellange termijn de Purmer-Oost mogelijk 

toch kan worden verstedelijkt,  indien er sprake zou zijn van een overloop vanuit de 

Stadsregio Amsterdam en/of de Noordvleugel. Hiervoor is nog geen ruimte gereserveerd, 

de gemeente heeft juist de openheid van het gebied benadrukt in haar visie, als buffer 

tussen de stedelijke gebieden van Edam-Volendam en Purmerend. De structuurvisie 

Waterland was niet beschikbaar, maar uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied Waterland’ 

blijkt dat er geen woningbouwontwikkeling in de Purmer-Oost is voorzien, in elk geval niet 

binnen de bestemmingsplanperiode van 10 jaar. Verondersteld mag worden dat de ge-

meente Waterland in haar nieuwe (nog op te stellen) structuurvisie vooralsnog geen 

grootschalige ontwikkelingen voorziet binnen het gebied de Purmer-Oost, maar wellicht 

wel als overloopgebied. De gemeente Purmerend tenslotte voorziet een groot tekort aan 

woningen; gesproken wordt over een tekort dat oploopt tot 10.000 woningen op korte 

termijn. Hiervoor zijn geen (transformatie- of inbreidings)locaties voorhanden binnen het 

eigen grondgebied. 

 

Op grond van het vigerende gemeentelijke beleid zijn er momenteel geen directe aanlei-

dingen om het plangebied in ontwikkeling te brengen, echter door recente ontwikkelingen 

en herberekeningen dient hierover een nieuw licht te worden geschenen. Meer concreet, 

het vigerend beleid en daarin beschreven toekomst op het gebied van woningbouw 

spoort niet met de daadwerkelijke behoefte op zowel korte als (middel)lange termijn. Een 

opening voor woningbouw, zoals beschreven in de visie van Edam-Volendam, is aan de 

orde als de overloop uit de regio voldoende concreet en accuut is. Deze situatie is mo-

menteel al bereikt. Dit gegeven wordt beschreven in het volgende hoofdstuk, Functioneel 

spoor, waarin de acute regionale behoefte (vanuit de Stadsregio en Noordvleugel) wordt 

onderbouwd. 
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Figuur 3.1 Ladder voor Duurzame Verstedelijking (Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu) 

3. FUNCTIONEEL SPOOR 

 

 
3.1 Inleiding 
 
Belangrijk onderdeel voor het onderbouwen van het te realiseren programma (zowel voor 

de gemeenten als voor de provincie) is de zogenaamde toets aan de Ladder voor Duur-

zame Verstedelijking. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de Ladder voor 

Duurzame Verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motive-

ringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.2.6, lid 2) opgenomen. Doel van de 

Ladder voor Duurzame Verstedelijking is het bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling bor-

gen van een zorgvuldige ruimtelijke afweging en een goede ruimtelijke ordening door een 

optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. De ladder kent de in onder-

staande afbeelding genoemde treden die achter elkaar moeten worden doorlopen. 

 

Kort samengevat bestaat de Ladder uit drie stappen: 

1. Bepalen of er regionale behoefte is; 

2. Beschrijven in hoeverre in (een deel van) die behoefte kan worden voorzien binnen 

het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio door benutting van beschikba-

re gronden door herstructurering, transformatie of herontwikkeling aan de andere 

kant, en; 

3. Wanneer dat niet geval is, beschrijven in hoeverre andere locaties mogelijk zijn die 

een multimodale ontsluiting bieden.  

 

Deze stappen zijn geen blauwdruk voor een optimale ruimtelijke inpassing van alle nieu-

we ontwikkelingen. Dat zou voorbij gaan aan de specifieke lokale omstandigheden die 



Hoofdstuk 3 24  

van invloed zijn op de inpassing van ruimtevragende functies en het regionale maatwerk 

dat de overheden moeten kunnen leveren. De stappen die worden gevraagd, bewerkstel-

ligen dat de wens om een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, nadrukkelijk 

wordt gemotiveerd en afgewogen met oog voor de ontwikkelingsbehoefte van een ge-

bied, maar ook met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en voor de ontwikkeling van 

de omgeving waarin het gebied ligt. 

 

De Ladder is op basis van beschikbare informatie doorlopen, waarbij ook grip gekregen 

wordt op de aandachtspunten voor de beoogde te realiseren woningen in het gebied 

Purmer-Oost. De drie stappen uit de Ladder zijn vrijwel gelijk aan de wijze waarop Nut en 

Noodzaak moet worden aangetoond conform artikel 13 van de Verordening Ruimte van 

de provincie Noord-Holland. Omdat de eerste stap van de Ladder de meest cruciale is 

(beschrijving van de regionale behoefte) wordt in navolgende paragraaf hier uitgebreid bij 

stilgestaan. 

 

 

3.2 Behoefte en capaciteit 
 

In de provinciale Ruimtelijke Verordening zijn de volgende documenten als uitgangspunt 

voor het motiveren van de noodzaak voor nieuwe woningbouw genomen: 

 Provinciale woonvisie 2010-2020 (27 september 2010); 

 Regionale Actieprogramma’s (vastgesteld 20 maart 2012); 

 Provinciale woningbouwmonitor (jaarlijks opgesteld en vastgesteld); 

 

Omdat het provinciaal beleid een samenhangend geheel betreft zijn in deze motivering 

tevens de volgende documenten in beschouwing genomen 

 Gebiedsdocument Metropoolregio Amsterdam 2010-2020 (vastgesteld in 2009); 

 Plancapaciteit Metropoolregio Amsterdam 2014 (februari - mei 2014 opgesteld); 

 Woningbouwonderzoek ‘Ruimte voor de Purmer’ (2014, addendum 2015); 

 ‘Maatschappelijke kosten en baten van 41 woningbouwlocaties in Noord-Holland’ 

(2014). 

 

Provinciale Woonvisie 'Goed Wonen in Noord-Holland 2010-2020'  

Op 27 september 2010 hebben Provinciale Staten de Provinciale Woonvisie 'Goed Wo-

nen in Noord-Holland 2010-2020' vastgesteld. In de provinciale woonvisie is het woonbe-

leid van de provincie Noord-Holland neergelegd. De speerpunten van dit beleid zijn:  

1. verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod voor alle consumenten, en 

specifiek voor doelgroepen die minder kansen hebben op het vinden van een ge-

schikte woning;  

2. verbeteren van de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving aansluiten bij de 

vraag van bewoners;  

3. verbeteren van de duurzaamheid van het woningaanbod en de woonomgeving.  
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Deze speerpunten zijn in de woonvisie geconcretiseerd in opgaven voor de regio. Onder-

staande tabel geeft hier een samenvatting van.  

 

De opgaven voor de regio bestaan uit kwalitatieve einddoelen, zoals de leefbaarheid van 

kleinere kernen borgen, ruimte bieden voor (specifieke) woonwensen en algemeen ge-

formuleerde opgaves, zoals het flexibel omgaan met de woningbouwopgaven/consument 

centraal stellen, stimuleren van duurzaamheid in herstructurering en transformatie. De 

woonvisie bevat niet direct een toetsingskader waarop woningbouwplannen kunnen wor-

den beoordeeld. Als tussenstap van het planvoornemen en de provinciale woonvisie zijn 

de hier verwoordde speerpunten voor elke gemeente vertaald in het gemeentelijk beleid.  

 

In de provinciale woonvisie is verder de werkwijze vastgelegd op welke manier de speer-

punten van het woonbeleid worden gerealiseerd. Een opvallende trend van de laatste 

jaren is dat het aantal nieuwbouwwoningen dat binnenstedelijk wordt gerealiseerd niet is 

afgenomen. Het percentage binnenstedelijk gebouwde nieuwbouwwoningen is de laatste 

twee jaar zelfs gestegen naar boven de 70%. De productie op uitleglocaties is evenwel 

gedaald. Dit is mede veroorzaakt door de economische crisis van de afgelopen jaren. 

Een groot aandeel van de toekomstige woningbehoefte zal binnen bestaande steden en 

dorpen worden gerealiseerd. De verklaring voor deze ontwikkeling is vooral demografisch 

(vergrijzing en minder gezinnen met kinderen). Daarnaast spelen de toenemende vraag 

naar centrum-stedelijke/dorpse woonmilieus en de structurele problemen op de woning-

markt een rol. Het programma op uitleglocaties bestaat vaak uit eengezinskoopwoningen, 

hiervan is de vraag en daaruit volgende productie sterk teruggelopen ten gevolge van de 

specifieke marktomstandigheden tussen 2008 en 2014. In 2015 was de productie ge-

daald naar minder dan 50% van de productie van 2007 

 

Figuur 3.1 Provinciale speerpunten woonbeleid (bron: provincie Noord-Holland) 
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Op basis van de woonvisie wil de provincie Noord-Holland samen met de gemeenten, 

corporaties en andere woonpartners afspraken maken over de aantallen en het soort 

woningen dat moet worden gebouwd. Deze afspraken worden vastgelegd in bestuurlijke 

overeenkomsten in de vorm van Regionale actieprogramma's (RAP's). Conform de 

woonvisie zullen de RAP’s jaarlijks worden gemonitord. Het gaat zowel om kwantitatieve 

als om kwalitatieve monitoring. De provincie kijkt niet alleen terug in de monitor, maar wil 

ook een vooruitblik geven. Monitoring van ontwikkelingen en trends is hiermee een be-

langrijke input om beleidsacties uit te zetten.  
 

Doorwerking plangebied  

De Woonvisie is verder uitgewerkt in het gemeentelijke beleid, in het Regionaal Actiepro-

gramma en in de Monitor Woningbouw. De betekenis voor het planvoornemen werkt ook 

hierin door.  

 

Regionaal Actieprogramma  

De Regionale Actieprogramma's (RAP's) zijn een van de instrumenten om de doelstellin-

gen uit de provinciale woonvisie te bereiken. De gemeenten in het gebied van het plan-

voornemen zijn opgenomen in het RAP “De roltrap in beweging, Actieprogramma Regio-

nale Woningmarkt 2011-2014”, welke is uitgewerkt in de ‘oplegnotitie ten behoeve van 

het Provinciale Regionale Actieprogramma traject’. Beide documenten zijn op 20 maart 

2012 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld. De RAP voor de perio-

de 2015 – 2020 is nog in de maak, waardoor de kwantitatieve en kwalitatieve afspraken 

voor de regio voor de volgende periode nog niet definitief vast staan.  

 

Kwantitatief 

In het RAP tot 2015 is het volgende over de kwantitatieve woningbouwvoorraad ver-

woord: 

 Zorgwekkend is dat, hoewel het inwoneraantal van de regio groeit, de woningbouw-

productie achter blijft. Dit leidt tot oplopende woningtekorten. Het CBS voorspelt voor 

de Noordelijke Randstad in 2020 een tekort van 5%. Voor het begin van de crisis in 

2008 werd dit tekort nog op 2,5% geprognosticeerd3. 

 De gemeenten in de stadsregio zetten zich in om een bruto aantal nieuwbouwwonin-

gen van 32.517 in de periode 2011-2014 te realiseren. Voor de periode 2015-2019 is 

een opgave geraamd van 39.614, waarvan het aandeel voor de regio Waterland be-

staat uit 2.599 nieuwe woningen4. 

 
  

                                                      
3 blz. 9 uit ‘De roltrap in beweging, Actieprogramma Regionale Woningmarkt 2011-2014’ 
4 blz. 10 en 11 oplegnotitie ten behoeve van het Provinciale Regionale Actieprogramma traject 
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Kwalitatief  

Uit het RAP “De roltrap in beweging, Actieprogramma Regionale Woningmarkt 2011-

2014” zijn de volgende regionale beleidslijnen, als kader voor het planvoornemen te her-

leiden:  

 Eenmaal in de gezinsfase verhuist men vaak naar een van de regiogemeenten voor 

de vaak daarna gewenste gezinswoning met tuin. Zo wordt weer plaats gemaakt voor 

nieuwe jonge, talentvolle Amsterdammers aan het begin van de roltrap, maar blijven 

deze mensen wel behouden voor de regio én de arbeidsmarkt. In de regiogemeenten 

waarnaar zij doorstomen gaan deze doorstroomhuishoudens ontgroening en vergrij-

zing tegen en zorgen zij voor draagvlak voor allerlei lokale voorzieningen.  

 Andere doelgroepen die worden onderscheiden zijn senioren en lokale starters. Voor 

deze doelgroepen is het van belang dat tijdig de juiste woningen beschikbaar zijn om 

de roltrap goed te laten functioneren. Bij het klimmen op de woonladder is het immers 

essentieel dat er steeds een geschikte woning voor de volgende stap aanwezig is. 

Als dat zo is, gaat het klimmen vanzelf en daarmee blijft de roltrap in beweging. 

 Er is een toenemende behoefte aan middeldure koop- en huurwoningen. De wo-

ningmarkt in de Stadsregio kent twee toppen. Enerzijds een grote goedkope huurwo-

ningenvoorraad (die overigens in een snel tempo slinkt), anderzijds een relatief dure 

koopwoningenvoorraad en een (zeer beperkte) dure vrije sector huurvoorraad. In het 

midden zit zeer weinig; waardoor een wooncarrière voor grote groepen huishoudens 

moeilijk, zo niet onmogelijk is. Dat doet de roltrap stokken. 

 Voor regio Noord wordt opgemerkt, dat wanneer iedereen naar wens wil wonen, er 

sprake is van een tekort aan sociale huur en middeldure en dure koopwoningen.  

 De landelijke gemeenten kennen een grote overwegend dure koopvoorraad, met een 

‘stabiele bezetting’. Hiermee vergrijzen de kernen sterk waardoor het voorzieningen-

niveau verder afkalft. Alternatieven voor (jonge)senioren zijn er vaak nauwelijks in 

deze gemeenten waardoor er niet of nauwelijks sprake is van doorstroming5. 

 

Lokale woonvisies 

De gemeente Purmerend geeft aan dat ze zich richt op meer diversiteit in de woning-

markt. Om de diversiteit en doorstroming te bevorderen richt ze zich voor de toekomstige 

opgave op het realiseren van middeldure huurwoningen en koopwoningen in het hogere 

segment van de koopmarkt. Dit is wenselijk om het profiel van Purmerend als woonstad 

te versterken en om aantrekkelijk te zijn en blijven voor alle (inkomens) groepen. Uit  

Purmerends onderzoek (Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026) blijkt dat de wo-

ningbouwprognose 3009 woningen bedraagt in de periode 2011 - 2025. De prognose laat 

ook zien dat er in 2025 naar verwachting een achterstand is van 193 woningen. Inmid-

dels zijn deze cijfers achterhaald. De gemeente Purmerend heeft inmiddels de conclusie 

getrokken dat er behoefte is aan ca. 10.000 woningen 

 

 
  

                                                      
5 blz. 38 uit De roltrap in beweging, Actieprogramma Regionale Woningmarkt 2011-2014” 
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Monitor Woningbouw 2015 

Om inzicht te krijgen in de Noord-Hollandse woningbouwproductie voert de provincie 

jaarlijks de woningbouwmonitor uit. Het belangrijkste doel van de monitor is het inzichte-

lijk maken van de voortgang bij het bereiken van woningbouwopgaven, nu en in de toe-

komst. In de rapportage ‘Monitor woningbouw 2015’ zijn de voortgang en afspraken voor 

de stadsregio in beeld gebracht.  

 

In de provinciale Monitor Woningbouw 2015 is voor de Stadsregio Amsterdam aangege-

ven dat de kwantitatieve RAP-afspraak in de regio ligt op ca. 6.500 woningen per jaar. De 

regio loopt voor op de afspraak maar op basis van de daadwerkelijke woningbehoefte is 

de afspraak te laag. In deze regio wordt te weinig gebouwd waardoor de druk op de wo-

ningmarkt oploopt (de cijfers worden sterk beïnvloed door de grote productie van studen-

tenhuisvesting in 2015). Het aantal verleende omgevingsvergunningen voor het bouwen 

van woningen (niet zijnde voor studentenhuisvesting) is de afgelopen jaren gedaald tot 

een historisch dieptepunt. Conclusie is dat de afspraken wel zijn behaald maar dat de 

productie te laag ligt om in de inmiddels gestegen daadwerkelijke woningbehoefte te 

kunnen voorzien. De druk op de woningmarkt loopt hierdoor op, hetgeen zich onder an-

dere uit in de explosieve stijging van de verkoopprijzen.  

 

Capaciteit 

In totaal is er voor alle gemeenten in Noord-Holland een (rest)capaciteit van 176.100 

nieuwbouwwoningen (de bruto capaciteit). Dit betreft dan de capaciteit in alle soorten 

plannen, variërend van plannen waar al gebouwd wordt of waarvoor vastgestelde be-

stemmingsplannen zijn (hard) tot potentiële plannen waarvoor alleen nog ideeën bestaan 

(zacht). In een deel van de (binnenstedelijke) plannen worden in totaal naar verwachting 

14.600 woningen gesloopt t.b.v. vervanging. Totaal resteert een netto capaciteit van 

159.400 woningen.  
 

De capaciteit is afgenomen ten opzichte van 2014. De totale netto capaciteit voor Noord-

Holland in 2015 ligt 7.900 woningen lager dan in 2014. Dit komt door de oplevering van 

nieuwbouwwoningen, het schrappen van bouwplannen en het uitblijven van nieuwe plan-

nen. De capaciteit is met name gedaald in de Stadsregio Amsterdam (-6.000), waarvan 

een aanzienlijk deel in Amstel-Meerlanden. Een deel van het plan Scheg Noorder Leg-

meer dat binnen de 20 Ke-contour (geluidscontour Schiphol) valt, is komen te vervallen. 

Dit betekent een vermindering van ca. 4.500 woningen. De capaciteit is ook gedaald in 

Noord-Holland Noord. Gezien de overcapaciteit in de Kop van Noord-Holland is dit be-

leidsmatig gezien voor deze regio overigens een gewenste ontwikkeling. Bij de daling in 

de regio IJmond/Zuid-Kennemerland is dit niet het geval. Daar is gezien de hoge woning-

behoefte ook op de lange termijn nog behoefte aan extra plancapaciteit.  
 
In vergelijking met 2014 is de harde capaciteit met 1.200 woningen gedaald. Dit betekent 

dat het aantal projecten waarbij op korte termijn met bouwen kan worden begonnen is 

afgenomen. De grootste daling zit vooral bij de zachte plannen. In 2015 is de afname van 
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de capaciteit niet gecompenseerd door het ontwikkelen van nieuwe plannen. Dit is ver-

oorzaakt door de marktomstandigheden van afgelopen jaren, projecten zijn lastiger te 

realiseren en het is minder aantrekkelijk nieuwe projecten te ontwikkelen.  
 

Woningbehoefte 

Tot 2030 is in het merendeel van de regio’s voldoende capaciteit aanwezig, behalve in de 

Stadsregio Amsterdam en IJmond/Zuid-Kennemerland. Voor de korte termijn wordt vaak 

als vuistregel gehanteerd dat een regio minimaal voldoende capaciteit moet hebben om 

drie tot vijf jaar vooruit te kunnen. Dit is in het merendeel van de regio’s het geval, alleen 

in de Stadsregio Amsterdam en IJmond/Zuid-Kennemerland is de voorraad harde plan-

nen beperkter. De Kop van Noord-Holland en Regio Alkmaar hebben tot 2020 al vol-

doende harde plannen. Op de korte termijn is hier geen behoefte aan extra locaties. Risi-

co van een te grote harde plancapaciteit is overigens een inflexibele planvoorraad waar-

door niet kan worden ingespeeld op een veranderende vraag of behoefte. 
 

 

Monitor woningproductie Noordvleugel 2015 

De Randstad blijft groeien, een groot deel van de bevolkingsgroei zal zich in de komende 

jaren met name concentreren in de Noordvleugel. Het aantal inwoners neemt toe in de 

grote steden, maar ook in de randgemeenten wordt een stevige bevolkingsgroei ver-

Figuur 3.2 Woningbehoefte en plancapaciteit. Bron: Woningbouwmonitor Noord-Holland 2015 
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wacht. Ook het aantal huishoudens zal stevig toenemen en is door de vergrijzing zelfs 

hoger dan de bevolkingsgroei.  

 

Een verklaring voor de sterke groei van de Noordvleugel is een sterke verstedelijking in 

plaats van suburbanisatie. De ‘oude’ steden groeien daarbij sneller dan de ‘nieuwe’ ste-

den. Uit de monitor blijkt verder dat er vooral vraag is naar de milieus grootstedelijke 

grondgebonden (30%), centrum-dorps (20%) en centrum-stedelijk (18%). De meest re-

cente capaciteitscijfers laten zien dat er in regio Waterland een capaciteit is van 8.800 

woningen, waarvan 3.900 zacht en 4.900 hard. Voor de MRA regio komt dit neer op 

46.400 hard en 196.800 zacht (totaal 243.200). De plancapaciteit lijkt volgens de monitor 

voldoende maar biedt geen reserves. Eventuele tekorten doen zich in de berekeningen 

pas voor na 2030. De monitor laat verder zien dat het aantal verleende bouwvergunnin-

gen weer toeneemt na een jarenlange terugloop.  

  

Gebiedsdocument Metropoolregio Amsterdam - Verstedelijkingsafspraken 2010-

2020 

De woningbouwambitie van de provincie voor de Metropoolregio Amsterdam is vastge-

legd in het Gebiedsdocument Metropoolregio Amsterdam (vastgesteld 9 april 2009). Uit-

gangspunt vormen de te maken verstedelijkingsafspraken met de Metropoolregio Am-

sterdam voor de periode 2010 -2020.  

 

Kwantitatieve woningbouwopgave 

De woningbouwopgaven tot 2020 zijn in dit gebiedsdocument vastgelegd in verstedelij-

kingsafspraken. Hierin is de Stadsregio Amsterdam onderverdeeld in vier regio’s. Per 

regio is het aantal te bouwen woningen afgesproken voor de perioden 2010 tot en met 

2014 en voor 2015 tot en met 2019. De totale bouwopgaaf tot 2020 voor de regio Water-

land, waartoe de gemeente Purmerend behoort, bedraagt 6.000 woningen. Voor deze 

bouwopgaaf is de ambitie om 50% van de woningen binnenstedelijk te realiseren door 

middel van Intensiveren, Combineren en Transformeren (ICT). De overige 3.000 zijn 

voorzien op diverse uitleglocaties waarvan 1.790 in de Zuidpolder en de Lange Weeren 

bij Edam-Volendam.  

 

Middels afspraken tussen het Rijk en de provincie is ruimte geboden voor woningbouw in 

de Rijksbufferzone, het open gebied tussen Amsterdam en Purmerend. Het gaat in eer-

ste instantie om een pilot voor de bouw van ruim 900 woningen. Onderdeel van de af-

spraken is dat de provincie een planologisch regime vaststelt dat de bufferzone van ver-

Op verzoek van de NVB heeft onderzoeksbureau RIGO een onderzoeksrapport uitgebracht naar de actue-

le woningsituatie in Noord-Holland (Bevolkingsontwikkeling en woningbouw tot 2040; RIGO, oktober 

2015). In deze rapportage wordt opgemerkt dat de inschatting door provincie van de behoefte op basis 

van demografische uitgangspunten is veranderd. Het gaat uit van cijfers van 2012. Momenteel is de in-

stroom van met name asielzoekers veel hoger. Ook is nog onvoldoende rekening gehouden met de effec-

ten van langer zelfstandig wonen van ouderen en eenpersoons huishoudens. 
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dere verstedelijking vrijwaart en dat nieuwe bebouwing, ook in financieel opzicht, bij-

draagt aan de recreatieve functie van het gebied. Ook moet nieuwe bebouwing passen 

bij de identiteit van de omgeving.  

 

Kwalitatieve woningbouwopgave 

Ten aanzien van de verdere verstedelijking worden in het gebiedsdocument twee grote 

opgaven genoemd:  

1. het transformeren van de voorraad na-oorlogse compacte wijken naar stedelijke 

woonmilieus;  

2. ruimte geven aan het realiseren van meer ‘groen-stedelijke’ en nieuwe woonmilieus. 

De tweede opgave komt voort uit een woonbehoefte-onderzoek waaruit is gebleken dat 

verreweg de grootste vraag uitgaat naar groenstedelijke en centrumstedelijke woonmili-

eus. In het gebiedsdocument is daarbij aangegeven dat de woningen in de bufferzone, 

zoals oorspronkelijk voorzien in de streekplanuitwerking Waterlands Wonen, voor het 

realiseren van deze opgave een waardevolle aanvulling is. 

 

Woningbouwonderzoek ‘Ruimte voor de Purmer’  

De initiatiefnemers hebben APPM een onderzoek gevraagd waarin de vraag is gesteld in 

hoeverre er ruimte op de regionale woningmarkt bestaat (in de stadsregio Amsterdam/ 

regio Waterland) voor toevoeging van de Purmer-Oost als buitenstedelijke nieuwbouwlo-

catie op de korte of langere termijn. 

 

APPM trekt in eerste instantie de volgende conclusie. Uit de beleidsdocumenten die aan-

gehaald zijn valt te concluderen dat de lijn op korte termijn is om de Purmer-Oost open 

en groen te houden en in te zetten op woningbouw binnen Bestaand Bebouwd Gebied. 

Op korte termijn is er gezien de beleidskeuzes in de benoemde documenten geen ruimte 

voor het toevoegen van een gebiedsontwikkeling als de Purmer-Oost buiten Bestaand 

Stedelijk Gebied. Wel bestaat er op lange termijn een woningbehoefte, waarin vooralsnog 

met de bestaande (harde en zachte) capaciteit niet volledig aan voldaan kan worden. 

Ook is denkbaar dat, wanneer ontwikkeling in de aangewezen gebieden (binnenstedelijk 

en uitleglocaties) achter blijft en er zodoende op korte of lange termijn niet voorzien kan 

worden in de woningbouwbehoefte, er kansen zijn om het gebied weer onder de aan-

dacht te brengen. 

 

Naar aanleiding van de Monitor Woningbouw 2014 heeft APPM vervolgens een adden-

dum geschreven. Hieruit blijkt dat de plancapaciteit het afgelopen jaar is afgenomen, het 

aantal gerealiseerde woningen is – vooral buiten BBG – gedaald en ook staan in de Mo-

nitor een aantal knelpunten benoemd die ertoe kunnen leiden dat plannen vertragen of in 

het meest negatieve geval geen doorgang kunnen vinden. APPM geeft aan dat het inte-

ressant om met de provincie of gemeenten het gesprek te voeren over back-up opties in 

de twee volgende situaties: 

 als er (grote) planuitval is doordat knelpunten zorgen voor een belemmering in de 

realisatie van zachte of harde plannen; 



Hoofdstuk 3 32  

 als er ondanks de inschatting van ruimte voor nieuwbouw binnen BBG en op trans-

formatiegebieden onvoldoende ruimte blijkt te bestaan om te kunnen voldoen aan de 

vraag/behoefte op lange termijn.  

Een andere situatie doet zich voor bij herziening van bestaand beleid. De provincie heeft 

aangegeven dat er in de regio’s gewerkt wordt aan een herziening van de RAP’s en dat 

het streven is om de markt hierbij te betrekken. Het is interessant om tijdig contact te 

zoeken met de Stadsregio Amsterdam en te zoeken naar een manier om samen met hen 

invulling te geven aan het nieuwe RAP voor onderhavige regio. 

 

Maatschappelijke en financiële baten en kosten 

In de afgelopen jaren zijn diverse rapportages verschenen over binnenstedelijk bouwen. 

Het rapport ‘Maatschappelijke kosten en baten van 41 woningbouwlocaties in Noord-

Holland’ gaat in op de maatschappelijke kosten en baten op binnenstedelijke locaties en 

uitleglocaties.  

 

Met betrekking tot het financieel verschil wordt geconcludeerd dat, in acht nemend dat er 

grote saldiverschillen bestaan tussen de onderzochte binnenstedelijke en uitleglocaties, 

het exploitatieverschil tussen woningbouwontwikkeling op beide type locaties grofweg 

22.600 euro per woning bedraagt. Verder is aangegeven dat eventuele verschillende 

maatschappelijke effecten voor beide typen locaties niet in het onderzoek waren meege-

nomen (bron: Decisio). 

 

Er is ook gekeken naar de maatschappelijke effecten van woningen op een binnenstede-

lijke en uitleglocatie. Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat 

binnenstedelijk bouwen, ten opzichte van bouwen op een uitleglocatie, in Noord-Holland 

een maatschappelijke baat oplevert van gemiddeld 6.400 euro per woning als het gaat 

om leefbaarheidseffecten. Deze uitkomst geldt voor de 41 woningbouwlocaties die in het 

dit onderzoek centraal stonden. Als gevolg van bereikbaarheid- en OV-effecten en wan-

neer correcties voor de accijnzen worden verrekend wordt geconcludeerd dat, voor de 

onderzochte locaties, een binnenstedelijke woning tot 1.640 euro minder aan maat-

schappelijke kosten leidt (op het gebied van bereikbaarheid) dan een woning op een 

uitleglocatie. 

 

Verder blijkt uit het onderzoek dat bij de onderzochte grondexploitaties van woningbouw-

projecten in Noord-Holland dat binnenstedelijke locaties gemiddeld een tekort kennen 

van 15.700 euro per woning (exclusief subsidies). Uit eerder onderzoek bleek verder dat 

de onderzochte uitleglocaties gemiddeld een overschot hebben op de grondexploitatie 

van 6.900 euro per woning. Tegen deze achtergrond wegen de (positieve) maatschappe-

lijke effecten (gemiddeld genomen) niet op tegen de financiële kosten van binnenstedelijk 

bouwen; deze uitkomsten gelden voor 41 woningbouwlocaties die in dit onderzoek nader 

zijn onderzocht. Het gegeven dat maatschappelijke effecten per locatie sterk kunnen 

verschillen en het feit dat er sprake is van ruime bandbreedtes in de exploitatiesaldi per 
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woning betekent dat de resultaten van de financiële en maatschappelijke analyses niet 

zonder meer als algemeen geldend voor alle woningbouwlocaties bestempeld.  

 

Dit betekent dat bij een afweging binnen de ruimtelijke planning van woningbouw altijd 

naar de lokale, unieke situatie en de specifieke plankenmerken gekeken moet worden om  

een, voor deze locatie, juiste afweging te maken van de impact van deze locatie op de 

maatschappij. In alle gevallen geldt dat het vooraf uitsluiten van locaties op basis van 

onzekere, maatschappelijke effecten de keuzevrijheid van woonconsumenten beperkt en 

hiermee negatieve welvaartseffecten genereert die kunnen leiden tot hogere prijzen in 

sommige segmenten. 
 
 
3.3 Conclusie behoefte en beleid 
 
In de brief van 12 november jl. roept het college van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland een aantal regio’s op om prioriteit te geven aan de omzetting van ‘zachte’ naar 
‘harde’ woningbouwplannen. Naast het omzetten van zachte naar harde woningbouwlo-
caties zullen ook nieuwe woningbouwlocaties op de kaart moeten worden gezet. Het 
dreigende woningtekort is dermate groot dat er grote risico’s worden gelopen. Dit wordt 
hierna geschetst. 
 
De Woningbouwmonitor laat zien dat de woningbehoefte tot 2040 groeit tot ca. 231.000 
woningen. Er is (harde en zachte) plancapaciteit voor slechts 159.000 woningen. Dus is 
er hoe dan ook al een tekort van 72.000 woningen voor deze termijn. Van de plancapaci-
teit van 159.000 woningen zijn daarenboven 66.000 woningen te beschouwen als harde 
capaciteit. Het resterend deel (93.000 woningen) betreft zachte capaciteit; hiervoor dient 
de planologische onderlegger en onderbouwing nog te worden vastgesteld, hetgeen 
meerdere jaren in beslag zal nemen. 
 
Volgens de Woningbouwmonitor is de woningbehoefte van ca. 123.700 woningen voor 
de periode tot 2025 binnenstedelijk op te vangen omdat daar een plancapaciteit is van 
130.100 woningen. Gelet op de lange procedures die vaak binnenstedelijk aan de orde 
zijn en het feit dat ongeveer de helft van de geraamde capaciteit is te beschouwen als 
zacht, zit hier het risico in dat er ca. 60.000 woningen minder binnenstedelijk kunnen 
worden gebouwd. 
 
In het onlangs verschenen rapport ‘Bevolkingsontwikkeling en woningbouw tot 2040” 
(RIGO, 2015) wordt gewaarschuwd dat veel aannames in het verleden met de kennis van 
nu veel te optimistisch zijn gebleken. Rekening dient te worden gehouden met de nieuw-
ste bevolkingsprognoses die leiden tot ca. 15% hogere woningbehoefte. Tevens is reke-
ning te houden met de extra aanwas van vluchtelingen/statushouders. Voor Noord-
Holland betekent dit voor de komende 5 à 10 jaar een extra woningvraag van 20.000 à 
40.000 woningen. In het RIGO-rapport wordt daarenboven geadviseerd rekening te hou-
den met 30% planvertraging en -uitval, wat een reservecapaciteit met zich meebrengt 
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van 30% extra woningaanbod. Feitelijk dient er daarmee ruimte te zijn voor 385.000 wo-
ningen.  
 
Tenslotte dient te worden opgetekend dat van de totale harde en zachte plancapaciteit 
van in totaal 159.000 woningen ca. 118.000 woningen zijn gelegen in een gebied waar 
vanwege de beschermingscontouren rond Schiphol niet mag worden gebouwd (zie hier-
voor hoofdstuk 5). Al met al levert dit een gespannen beeld op: de behoefte aan wonin-
gen versus de capaciteit in woningbouwplannen  staan in disbalans. Ook indien gerekend 
wordt met de meest gunstige scenario’s ontstaat - al op korte termijn - een beeld van 
ernstige krapte en is de urgentie voor het zoeken naar oplossingen (i.c. nieuwe woning-
bouwmogelijkheden en -locaties) evident. 

 

Bovenstaand zijn vooral constateringen vanuit kwantitatief oogpunt. Aan de behoeftekant 

zit ook een kwalitatieve kant. Wat voor woonmilieu willen mensen en is dat te realiseren 

op de beschikbare locaties? Er blijkt dat sprake is van een ‘missmatch’ tussen aanbod en 

vraag, met name in het centrum-stedelijk, (groen)stedelijk-grondgebonden en (cen-

trum)dorps is er meer vraag dan aanbod. De provincie streeft naar bouwen met name 

binnen Bestaand Bebouwd Gebied. Onduidelijk is of de ruimte die nu nog beschikbaar is, 

voldoende is toegesneden op de bovengenoemde gewenste woonmilieus. Met name 

(groen)stedelijk-grondgebonden en (centrum)dorps zijn milieus die vanwege hun kleinere 

dichtheid niet of minder passen op de dure gronden binnen de bestaande steden. Dit 

rechtvaardigt het streven om, naast het creëren van voldoende capaciteit op korte ter-

mijn, woonmilieus te ontwikkelen die invulling geven aan bedoelde woonmilieus. 
 
 

3.4 Toepassing van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking 
 
Trede 1 – Regionale behoefte 

In de conclusie in de vorige paragraaf is aangehaald dat er vanuit kwantitatief oogpunt in 

de regio onvoldoende plancapaciteit voorhanden is om aan de woningbouwbehoefte te 

voldoen. Reden hiervan is het in absolute zin onvoldoende aantal woningbouwlocaties en 

dito woningaantallen, gecombineerd met een gerede kans op planuitval. Voor Noord-

Holland ligt er een woningbouwvraag van ca. 385.000 woningen (rekening houdend met 

de te verwachten extra woningvraag door statushouders en inclusief een buffercapaciteit 

van 30% extra woningen), waar sprake is van een beschikbare woningcapaciteit (hard en 

zacht gecombineerd) van ca. 159.000 woningen. Specifiek voor de (Metropool)regio Am-

sterdam, waaronder de locatie De Purmer-Oost valt, is sprake van een groot tekort (zie 

tabel in figuur 3.5). Onderhavige planontwikkeling voldoet daarmee vanuit kwantitatief 

oogpunt aan de regionale behoefte. 

 

De vraag die vanuit de kwalitatieve behoefte gesteld moet worden is: wordt voorzien in 

de woningbouw waar de consument om vraagt? Uit de opmerkingen in paragraaf 3.3 

blijkt dat er sprake is van een tekort bij een aantal woonmilieus, waaronder 

(groen)stedelijk-grondgebonden en (centrum)dorps. Het plangebied is bij uitstek geschikt 
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om dergelijke woonmilieus te realiseren met als extra kwaliteit dat er voldoende ruimte is 

om de ontwikkeling landschappelijk in te passen, of eventueel een deel een recreatieve 

functie te geven. Vanuit kwalitatief oogpunt kan dus worden gesteld dat het plangebied 

de ruimte biedt om in deze kwalitatieve behoefte te voorzien.  

 
Trede 2 – Bestaand stedelijk gebied 
Nu sprake is van een potentiële actuele (regionale) behoefte, zal deze, als het enigerma-
te mogelijk is conform het gedachtengoed van zuinig en duurzaam ruimtegebruik, in be-
staand stedelijk gebied moeten worden gerealiseerd. Echter dit is niet altijd mogelijk, 
hiermee moet zorgvuldig omgegaan worden. Daarnaast dient rekening te worden gehou-
den met vaak lange procedures op binnenstedelijke locaties. Tenslotte blijkt uit de eerste 
trede behoefte te bestaan aan een bepaald type woonmilieu dat binnen bestaand be-
bouwd gebied, of binnen de bestaande steden, minder goed of slechts tegen hogere 
kosten gerealiseerd worden.  

 

Her en der binnen de Metropoolregio Amsterdam zijn er herontwikkelingslocaties of nog 

onbebouwde gebieden (binnen BBG) aangewezen waar een deel van de genoemde be-

hoefte kan worden opgevangen. Daarbij moet dan de vraag worden gesteld of die in po-

tentie voldoende groot zijn om de totale behoefte op te vangen, of dat het realistische 

locaties zijn (bijvoorbeeld bedrijvengronden die mogelijk zwaar vervuild zijn of nog veel 

geld kosten) en of het locaties zijn waar op korte termijn geen ontwikkeling voorstelbaar 

is gezien lange en ingewikkelde procedures. Onder de huidige inzichten zal de - veelal 

zachte - capaciteit binnen BBG absoluut onvoldoende zijn om te voorzien in de geprog-

nosticeerde behoefte.   

 

Trede 3 – Multimodaal bereikbare locatie 

De voorliggende ontwikkeling voorziet in een potentiële regionale behoefte die aldus niet 

binnen Bestaand Bebouwd Gebied kan worden opgevangen. Wordt er buiten BBG geke-

ken en binnen de reikwijdte van de Metropoolregio Amsterdam, dan vormt het voorge-

nomen plangebied een goede opvanglocatie. Een belangrijk voordeel van deze locatie is 

dat er geen planologische gebiedsbescherming op ligt (zoals dit elders wel het geval is; 

met name de beschermingscontouren in het kader van het Luchthavenindelingsbesluit 

Schiphol zijn hierin van belang) en dat het plangebied tegen bestaand bebouwd gebied 

ligt. Dit heeft een belangrijk voordeel omdat er al sprake is een breed voorzieningenaan-

bod (centrumgemeente Purmerend). Tegelijkertijd ligt er al infrastructuur waar gebruik 

van kan worden gemaakt c.q. op kan worden aangetakt.  

 

 

3.5 Conclusie ladder 
 
Met voorliggende pleitnotitie wordt beoogd de locatie te verankeren in provinciaal beleid. 

Concreet gaat het dan om de Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

waarin het ruimtelijke beleid van de provincie is vastgelegd en waaraan ze haar juridische 

status verleend.  
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Belangrijk is de vraag of de Ladder een belemmering kan vormen voor het beoogde doel. 

Het Besluit ruimtelijke ordening stelt dat bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling de Ladder-

toets moet worden doorlopen. Artikel 3.1.6. lid 2 stelt dat dit voor bestemmingsplannen 

nodig is, lid 3 bepaalt dat dit ook voor een Provinciale Verordening nodig is die een ste-

delijke ontwikkeling aanwijst.  

 

Wanneer de beoogde gebiedsontwikkeling De Purmer-Oost afgewogen wordt in het licht 

van de Ladder, dan kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een behoefte met 

een hoge urgentie. Vanwege de beperkte aanwezige plancapaciteit en de daarin te ver-

disconteren planuitval, gevoegd bij de exponentieel toegenomen vraag naar woningen 

binnen de Metropoolregio Amsterdam, is de actuele behoefte van onderhavig planinitia-

tief aangetoond.  
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4. RUIMTELIJK SPOOR 

 

 
4.1 Inleiding 
 

De beoogde ontwikkeling betreft een integrale gebiedsontwikkeling waarvan woonkavels 

een onderdeel uitmaken, gelegen aan de oostrand van Purmerend. Omdat het feitelijk 

een ontwikkeling in de kernrandzone betreft (maar wel buiten Bestaand Bebouwd Ge-

bied), gelegen tegen een groen recreatiegebied en in de droogmakerij de Purmer, dient 

in het gebied zorgvuldig omgegaan te worden met de ecologische en cultuurhistorische 

waarden. De initiatiefnemers wensen de planvorming en de uitwerking van de land-

schappelijke investering in combinatie met wonen in goede samenhang vorm te geven. 

Waarbij rekening wordt gehouden met een open groene buffer naar de gemeenten 

Edam-Volendam en Waterland. 

  

 

4.2 Ruimtelijke invulling 
 

in het kader van onderhavige rapport is een ruimtelijke studie verricht, welke is samenge-

vat in de deelrapportage ‘De Purmer-Oost, Weids Wonen’. Deze rapportage is opgeno-

men als separate bijlage van onderhavig rapport. Hierna worden de belangrijkste onder-

delen verwoord en in beeld gebracht 

  Figuur 4.1 Voorzijde rapportage De Purmer-Oost - Weids Wonen, La4Sale, 2015 
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De rapportage is niet bedoeld als eindontwerp, het dient nadrukkelijk te worden gezien 

als een ruimtelijke verkenning van de mogelijkheden voor ontwikkeling. Tevens biedt het 

een inspiratiebron voor verdere verkenningen en uitwerkingen.  

 

 Figuur 4.2 Totaalbeeld en ontwikkelingslijnen 

Figuur 4.3 Patroon en collectieve invulling 
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In het schetsconcept wordt uitgegaan van een strekkenpatroon dat zich voegt in de ortho-

gonale opzet van de droogmakerij De Purmer. Elke strek kan door verschillende clusters 

of ‘woonstempels’ worden ingevuld, geheel in een organische wijze georganiseerd en 

geregisseerd. Het zijn landschappelijke bouwstenen voor de ontwikkeling, korrelstempels 

voor de invulling van de droogmakerij. Sommige korrels zijn groot en bedoeld voor ver-

schillende woningen, andere weer klein en bedoeld voor een of enkele woningen.  

 

Omdat de invulling van de strekken geheel wordt bepaald door de actuele vraag, is spra-

ke van een groeimodel. Een blauwdruk voor de totale ontwikkeling is niet te geven, een 

en ander is afhankelijk van de dan levende initiatieven. Deze plansystematiek  appelleert 

aan een grote mate van vrijheid; zelfbouw en collectieve initiatieven krijgen hiermee veel 

ruimte, hetgeen aansluit bij de actuele woonwensen van de huidige woonconsumenten. 
 

 
 
 
4.3 Verkeersmodel 
 

Gelijktijdig aan de ruimtelijke studie is een verkeersstudie uitgevoerd door Grontmij: De 

Purmer-Oost, een gebied met multimodale ontsluiting (2015). Ook deze rapportage vormt 

een separate bijlage van onderhavig rapport. Insteek van het deelrapport is te bezien of 

de locatie de Purmer-Oost toekomstig op een goede en multimodale wijze kan worden 

Figuur 4.4 Stempels en voorbeelden van individuele invulling 
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ontsloten. Om tot een kansrijke ontwikkeling van het woongebied De Purmer-Oost te 

komen is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om in te spelen op 

concrete kansen en aanleidingen in het gebied in relatie tot de woningbehoefte in Noord-

Holland Zuid en de Regio Amsterdam. 

 

De beoogde locatie voor woningbouw betreft een locatie buiten bestaand stedelijk ge-

bied. De opgave die hier geldt is dat dergelijke locaties multimodaal moeten zijn of wor-

den ontsloten (cf. derde trede van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking). Momenteel 

is hier voor de Purmer-Oost uiteraard nog geen sprake van en zijn hier op de korte ter-

mijn ook geen plannen voor. Multimodaal ontsluiten is een begrip dat niet in exacte ter-

men wordt gevat. De provincie geeft hiervoor in haar omschrijving ook geen normen of 

richtlijnen voor. Wel is duidelijk dat het de bedoeling is dat naast de auto ook kwalitatieve 

bediening door andere vervoermodaliteiten beschikbaar is. 

 

Voor de ontsluiting per auto biedt de ontwikkeling van een oostelijke rondweg van Purme-

rend aanleidingen voor een aan de regionale wegenstructuur gekoppelde verkeersstruc-

tuur van het nieuwe woongebied. Op grond van de uitgevoerde verkenning kan worden 

aangegeven dat De Purmer-Oost multimodaal kan worden ontsloten, waarbij zowel 

openbaar vervoer als de fiets een rol hebben als aanvulling en alternatief voor de auto. In 

de rapportage wordt vermeld dat aantakking van het woongebied in het bestaande bus-

systeem Amsterdam – Purmerend goed mogelijk is, met mogelijkheden tot verbeterde 

verbinding bij de metro-uitbreiding in Amsterdam en/of door infrastructuurverbetering 

Amsterdam – De Purmer-Oost in het kader van transitie van het busvervoer naar een 

zero-emissie systeem. 

 

Vervolgens kunnen de kansen die de (elektrische) fiets biedt worden opgepakt door het 

verbinden van De Purmer-Oost met Amsterdam-noord (metrostation Noord) en het gelijk-

tijdig benutten van de investeringsvoornemens van de Stadsregio (elektrisch rijden zal in 

de toekomst een steeds grotere rol spelen en door daar maximaal op in te spelen kan De 

Purmer-Oost worden geprofileerd als koploper op dit gebied. De Stadsregio stimuleert 

deze ontwikkeling nadrukkelijk).  

Figuur 4.5 Multimodale ontsluiting De Purmer-Oost
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5. MILIEUSPOOR 

 

Op het moment dat de ontwikkeling dermate concreet is dat een bestemmingsplan kan 

worden opgesteld zal aan de hand van een aantal milieuthema’s de haalbaarheid van de 

ontwikkeling moeten worden aangetoond. Op het moment van het opstellen van voorlig-

gend rapport is het uitvoeren van onderzoek nog niet aan de orde.  

 

Wel zijn een aantal thema’s in min of meerdere mate kaderstellend voor het ontwerp van 

het plangebied. Wanneer begonnen wordt met een eerste stedenbouwkundige/ land-

schappelijke uitwerking is het verstandig om deze thema’s zo veel als mogelijk als kader 

mee te nemen.  

 

Kaderstellend voor stedenbouwkundig/ landschappelijk plan 

Welke onderzoeken noodzakelijk zijn kan definitief worden bepaald in overleg met de 

gemeenten en op basis van een uitgewerkt plan. 

 

Geluidhinder 

Woningen zijn geluidsgevoelige functies in het kader van de Wet geluidhinder. Woningen 

kunnen liggen binnen de zone van de wegen N244, Oosterweg en de Purmerenderweg. 

Dit betekent dat inzichtelijk moet worden gemaakt wat de geluidsbelasting is op de toe-

komstige woningen. Met een akoestisch onderzoek kan de vrije veldcontour worden be-

paald. Deze maakt in feite inzichtelijk hoeveel geluid er geproduceerd wordt vanaf de 

wegen en tot hoe ver deze het plangebied in gaan. Afhankelijk daarvan zijn mogelijk 

maatregelen nodig.  

 

De overige wegen zijn allemaal 30 km/uur wegen. In het kader van een goede ruimtelijke 

ordening zal hiervoor aangetoond moeten worden dat er in het plangebied sprake van 

een van goed woon- en leefklimaat.  

 

Luchtkwaliteit 

Afhankelijk van het aantal woningen draagt een woningbouwontwikkeling in niet beteke-

nende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Dit is het geval bij ontwikke-

lingen met maximaal 1.500 woningen (bij één ontsluitingsweg) en 3.000 woningen (bij 

twee ontsluitingswegen). Alhoewel op dit moment nog niet duidelijk is hoeveel woningen 

er binnen het plangebied zijn voorzien, is de verwachting reëel dat dit er meer dan 3.000 

zullen zijn. In dat geval is een luchtkwaliteitsonderzoek noodzakelijk om inzichtelijk te 

maken of de ontwikkeling binnen de normen blijft. Eventuele ontsluitingswegen kunnen in 

dit onderzoek worden betrokken. 
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Water 

In de Purmer-Oost speelt de hydrologische situatie een belangrijke rol bij de ontwikkeling 

van het terrein als woningbouwlocatie. Aandachtspunten zijn in elk geval de toename van 

verharding, deze zal gecompenseerd moeten worden. Hetzelfde geldt voor het eventueel 

dempen van bestaande watergangen. Het plangebied ligt niet in een grondwaterbe-

schermingsgebied. In het kader van het bestemmingsplan zal een watertoets moeten 

worden doorlopen. Bovenstaande aspecten komen hier ook aan de orde.  

 

Bodem en grondwater  

Voor elke functionele wijziging dient een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en 

het grondwater te worden verricht, dus ook voor deze ontwikkeling. Onderzoek naar kwa-

liteit bodem en grondwater zal verricht moeten worden, nadat principiële goedkeuring is 

verleend voor het stedenbouwkundig plan.  

 

Externe veiligheid 

In en in de directe omgeving van het plangebied liggen geen risicovolle bedrijven en/of 

inrichtingen. Het plangebied wordt doorsneden door een transportroute gevaarlijke stof-

fen (in de vorm van een buisleiding). In het kader van de stedenbouwkundige en land-

schappelijke uitwerking kan hier rekening mee worden gehouden, bijvoorbeeld door hier 

geen woonbestemmingen op te leggen. 

 

Op basis van onderzoek zal inzichtelijk worden in hoeverre de buisleiding een belemme-

ring vormt en wat de eventuele maatregelen zullen zijn in het kader van het groepsrisico. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan.  

 

Cultuurhistorie en Landschappelijke inpassing 

De kaart Landschap en cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland geeft inzicht in de 

waarden vanuit die betreffende thema’s. Het bureau dat het stedenbouwkundig en land-

schappelijk plan gaat opstellen zal deze thema’s nadrukkelijk bij haar ontwerp moeten 

betrekken.  

 

Archeologie 

Volgens de indicatieve archeologische waardenkaart heeft het plangebied een zeer lage 

trefkans op archeologische waarden. Dit blijkt ook uit de regels van het vigerende be-

stemmingsplan ‘Buitengebied Waterland’ waar een dubbelbestemming voor archeologie 

is opgenomen. Uit een verkennend bureauonderzoek en in een later stadium een veld-

onderzoek zal moeten blijken of en zo ja waar deze resten zich waarschijnlijk bevinden 

en hoe hier in het vervolg mee omgegaan moet worden. Mogelijk is nader onderzoek 

nodig, maar strategisch kan soms bekeken worden om sommige gronden niet verder te 

onderzoeken en bescherming via een dubbelbestemming te regelen. Dit is met name 

interessant binnen de zone waar maar incidenteel gronden geroerd worden. Zo wordt 

voorkomen dat onnodig veel gronden onderzocht worden. 
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Aardkundige waarden 

Een deel van het plangebied bestaat uit aardkundig waardevol gebied. In het bestem-

mingsplan moet worden aangegeven hoe wordt omgegaan met dit gebied en hoe de 

voorkomende aardkundige waarden worden beschermd.  

 

Flora en fauna 

Het plangebied ligt niet binnen planologische beschermde gebieden als EHS gebied of 

weidevogelgebied. In de omgeving zijn op enige afstand enkele Natura 2000 gebieden te 

vinden. Er zal moeten worden onderzocht of de ontwikkeling niet leidt tot overschrijding 

van stikstofdepositie. Tevens wordt bepaald of een voortoets in het kader van de Natuur-

beschermingswet noodzakelijk is. Bij ontwikkeling van het gebied wordt rekening gehou-

den met de aanwezige natuurwaarden. In een quickscan in de vorm van een veldonder-

zoek wordt bepaald welke natuurwaarden in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. 

 

Luchthavenindelingsbesluit Schiphol 

Het plangebied ligt niet binnen de contouren van het Luchthavenindelingsbesluit Schip-

hol.  Dit in tegenstelling tot vele andere (beoogde) locaties in de Metropoolregio Amster-

dam. Dit maakt dat de locatie kan worden ontwikkeld zonder rekening te moeten houden 

met enige belemmering vanuit veiligheid, hoogte(beperkingen) of geluid. Bijgaande kaar-

ten van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) Schiphol illustreren dit. 

 

 

Figuur 3.2 Beperkingengebied van Schiphol cf. het LIB 
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Milieueffectrapport – quickscan vormvrijemer 

Onafhankelijk van de vorm waarin de provincie wordt verzocht de gebiedsontwikkeling 

van de Purmer-Oost planologisch te verankeren, moet worden beoordeeld of een milieu-

effectrapportage aan de orde is. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een 

quickscan vormvrije m.e.r. 

 

In het Besluit m.e.r. is bepaald dat een milieueffectbeoordeling uitgevoerd moet worden 

als een projectactiviteit nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Dergelijke projectactivi-

teiten zijn genoemd in bijlage D van het Besluit m.e.r.. Een woningbouwontwikkeling 

wordt genoemd in de D-lijst (categorie D, nummer 11.2 stedelijk ontwikkelingsproject). In 

gevallen waarin de activiteit heeft op de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 

ontwikkelingsproject gelden de volgende grenswaarden: 

 

1°. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 

2°. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 

3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 

 

Binnen het plangebied is zonder meer voorzien in 2.000 woningen of meer. Op grond 

hiervan zal een formele m.e.r. procedure inclusief milieueffectrapportage doorlopen moe-

ten worden. Met het instrument milieueffectrapportage oftewel m.e.r. wordt het milieube-

lang volwaardig in de besluitvorming omtrent een ontwikkeling betrokken. De achtergrond 

is dat het voorkomen van aantasting van het milieu van groot maatschappelijk belang is. 

Met de procedure wordt geborgd dat het milieubelang volwaardig wordt meegewogen 

meewegen bij de voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten. Deze kunnen 

(uiteindelijk) belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Met de m.e.r procedu-

re wordt dit bewerkstelligd door:  
 De milieugevolgen van het initiatief of de activiteit en reële alternatieven hiervoor 

systematisch, transparant en objectief in beeld te brengen in het zogenoemde milieu-

effectrapport of MER en maatregelen te beschrijven om negatieve gevolgen te voor-

komen of te beperken.  

 De kwaliteit van het MER bij plannen en complexe besluiten te laten toetsen door de 

onafhankelijke landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage, de Commissie 

m.e.r.  

 De maatschappij te betrekken door één ieder de mogelijkheid te bieden om in te 

spreken en zijn of haar zienswijze naar voren te brengen.  

 De milieugevolgen, de alternatieven en de ingebrachte zienswijzen en adviezen mee 

te laten wegen bij de vaststelling van het plan of het nemen van het besluit en de wij-

ze waarop dat is gebeurd toe te lichten.  

 

Het uitvoeren van een m.e.r. kan aan de orde komen in het formele traject tot wijziging of 

ontheffing van de verordening. In overleg met de provincie en betrokken gemeenten kan 

te zijner tijd worden bepaald wanneer de m.e.r. procedure wordt ingezet.  
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6. CONCLUSIE / VERVOLG 

 

De behoefte en de horizon 

Vanuit kwantitatief oogpunt is in de regio onvoldoende plancapaciteit voorhanden om aan 

de woningbouwbehoefte te voldoen. Reden hiervan is het in absolute zin onvoldoende 

aantal woningbouwlocaties en dito woningaantallen, gecombineerd met een gerede kans 

op planuitval. Voor geheel Noord-Holland ligt er een woningbouwvraag van ca. 385.000 

woningen (rekening houdend met de te verwachten extra woningvraag door statushou-

ders en inclusief een buffercapaciteit van 30% extra woningen), waar sprake is van een 

beschikbare woningcapaciteit (hard en zacht gecombineerd) van ca. 159.000 woningen. 

Specifiek voor de (Metropool)regio Amsterdam, waaronder de locatie Purmer-Oost valt, is 

sprake van een relatief groot tekort.   

 

1) Er is sprake van een groot tekort vanwege planuitval en een toegenomen vraag 

 

De trek naar de steden neemt momenteel toe, maar met het steeds duurder worden van 

de steden en het te zijner tijd ‘opraken’ van bouwlocaties zou deze trek wel eens een 

andere wending kunnen nemen. Dit zou kunnen resulteren in een zoektocht naar wonin-

gen buiten de stad. Een zoektocht naar locaties die nabij de grote steden liggen en die 

goed ontsloten worden. Wanneer die omgekeerde beweging is ingezet is de vraag om 

een uitleglocatie als de Purmer-Oost noodzakelijk. Dit wordt in feite ook al erkend in de 

structuurvisie Edam-Volendam, maar nog niet op regionale schaal opgepakt. 

 

2) De trek naar de stad komt op gegeven moment wellicht tot stilstand door schaarste, 

prijsopdrijving en verdringing op de woningmarkt 

 

Vanuit kwalitatief oogpunt is er sprake van een mismatch tussen aanbod en vraag, met 

name in de centrum-stedelijke, de (groen)stedelijk-grondgebonden en de (cen-

trum)dorpse woonmilieus is er meer vraag dan aanbod. Type woonmilieus die mogelijk, 

gezien hun dichtheid, niet voldoende binnen het huidig bestaand bebouwd gebied ge-

bouwd kunnen worden. Sowieso zijn er te weinig locaties voorhanden om aan deze spe-

cifieke woonwensen te kunnen voldoen, mede vanwege milieu-technische belemmerin-

gen (zoals in de gebieden rondom Schiphol). 

 

3) Specifieke woonmilieus waar veel vraag naar is kunnen niet of niet voldoende in de 

steden worden gerealiseerd  

Uit het vorenstaande kan op dit moment de conclusie worden getrokken dat de behoefte 

aan een nieuw woongebied in De Purmer-Oost cijfermatig en kwalitatief kan worden aan-

getoond, echter ook afhangt van een aantal externe factoren. De planuitval in de huidige 

en toekomstige (berekende) plancapaciteit is gebaseerd op een (overigens plausibele) 

aanname, de stilvallende trek naar de grote steden vanwege verdringingsverschijnselen 
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c.q. prijsopdrijving is een verwachting en een blijvende vraag naar bepaalde typische 

niet-stedelijke woonmilieus is eveneens een veronderstelling. Niettemin blijft sprake van 

een grote disbalans in vraag en aanbod en wordt de situatie de komende tijd alleen maar 

kritischer.  
 
De procedure 

Het plangebied ligt buiten het bestaand bebouwd gebied van de provincie Noord-Holland 

(Verordening Ruimte 2014). In eerdere versies van de Verordening ruimte was nog een 

artikel opgenomen waarmee de grenzen van het bestaand bebouwd gebied konden wor-

den gewijzigd. De huidige verordening kent dit niet. Wel kent de verordening de mogelijk-

heid om ontheffing aan te vragen. Gedeputeerde Staten kunnen die ontheffing verlenen 

voor zover de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid wegens bijzondere 

omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te 

dienen provinciale belangen. In voorkomende gevallen wordt Provinciale Staten vooraf 

geïnformeerd over het voornemen van Gedeputeerde Staten om ontheffing te verlenen.  

 

Het is voor de voorliggende ontwikkeling de vraag of het aanvragen van ontheffing op dit 

moment de juiste weg is. De ontheffing is tijdelijk en ziet in feite toe op de ontheffing van 

regels met betrekking tot bestemmingsplannen. In dit geval zal dan ontheffing worden 

aangevraagd van het verbod een bestemmingsplan op te stellen dat woningbouw in het 

landelijk gebied mogelijk maakt. De ontwikkeling is echter nog niet gedetailleerd genoeg 

om deze in de vorm van een bestemmingsplan aan te bieden. Daarnaast is een onthef-

fing slechts twee jaar geldig wat, gezien het feit dat er nu nog geen behoefte aan wo-

ningbouw in gebiedsontwikkeling de Purmer-Oost is, een veel te korte termijn is.  

 

Om de ontwikkelingswens te verwezenlijken is een pragmatische aanpak gewenst. Het 

uiteindelijke doel zal verankering in het provinciaal ruimtelijk beleid moeten zijn. De wijze 

daarop is nader te bepalen, het meest realistische is de status van transformatiegebied 

verkrijgen6. De weg daarnaar toe zal moeten lopen via de betrokken gemeenten. 
 
  

                                                      
6 De beoogde locatie maakt in de Structuurvisie van de provincie (of die van de betrokken gemeenten) geen 
onderdeel uit van een (zoekgebied voor een) verstedelijkingslocatie, in de terminologie van de provincie een 
transformatielocatie. Dit betekent dat op termijn overleg opgestart dient te worden met de betrokken gemeenten 
en de provincie rondom de vraag of – en onder welke voorwaarden – woningbouwontwikkeling op termijn wél 
mogelijk zou kunnen zijn. Dit betekent het afwijken van het geldende beleid c.q. afwijken van de vigerende 
bestemmingen en visies. Dit is mogelijk, maar dient goed onderbouwd en gelegitimeerd te worden. Niet onbe-
langrijk daarbij is het feit dat het project Waterlands Wonen - de bouw van totaal een kleine 900 woningen in de 
beschermde bufferzone boven Amsterdam – binnen Provinciale Staten op de helling staat. Met het eventueel 
stoppen van het Waterlands Wonen wordt de druk op de woningmarkt in deze regio verhoogd. 
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Dat de locatie geen onderdeel uitmaakt van de geprojecteerde en geaccordeerde wo-

ningbouwlocaties in de provinciale structuurvisie, is doorvertaald in de Provinciale Ruim-

telijke Verordening Structuurvisie (PRVS) van de provincie Noord-Holland. Er zijn onder 

strikte voorwaarden mogelijkheden om af te wijken van deze PRVS.  
 

Dit proces kan wederom alleen in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten 

doorlopen worden, een en ander op basis van een gedegen onderbouwing en vernieu-

wende visie. 

 



 

BRO heeft vestigingen in Boxtel | Amsterdam | Tegelen | Oldenzaal 
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