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Economische Visie Beemster-Purmerend

Geachte leden van de raad,

Vanaf 1 januari 2022vormen Beemster en Purmerend samen één gemeente, waarmee
letterlijk een verbinding tussen platteland en stad tot stand komt. Deze samenwerking geeft
nieuwe kansen en uitdagingen; ook op het gebied van de economische ontwikkelingen. Het
is daarbij vooral de opgave om een gezamenlijk economisch perspectief te duiden, waarin
de stedelijke en landelijke omgeving elkaar ondersteunen en versterken en als een geheel
gezien worden.

Economisch gezien zijn Beemster en Purmerend onderdeel van een veel groter geheel en
hebben dan ook te maken met veranderende omstandigheden: nieuwe technologieën (lT),
klimaat- en energievraagstukken (energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptie)
en verschuiving van economische machten. Het tijdperk waarin we leven is uitdagend en
veelzaken zijn complex en onvoorspelbaar. Traditionele MKB-bedrijven zitten aan het einde
van hun levenscyclus, vernieuwende businessmodellen en innovatie zijn noodzakelijk om
deze bedrijven in de huidige tijd weerbaarder te maken. Binnensteden krijgen te maken met
trends als schaalvergroting en internetverkopen. Tevens verschuift het economische belang
van wijk- en buurtwijkwinkelcentra. De agrarische bedrijven worden geconfronteerd met
nieuwe regelingen en maatregelen, waaronder de stikstofmaatregelen. Deze maatregelen
beïnvloeden in sterke mate de bedrijfsvoering op korte en lange termijn.

Toch zijn er ook volop kansen. Purmer Valley en H20 hebben potentie om uit te groeien tot
een wezenlijke lT-hub. Baanstee-Noord is een van de weinige bedrijventerreinen in de MRA
waar vestiging nog mogelijk is. Dat vraagt om een duidelijke strategie op de uitgifte van
beschikbare kavels maar ook om regionale afstemming. Recent hebben de gemeenten
Edam-Volendam, Waterland, Beemster en Purmerend daarom opdracht gegeven tot het
doen van een ondezoek naar de onderlinge samenwerking en afstemming op het gebied
van bedrijventerreinen. ln dit ondezoek wordt eveneens gekeken naar de effecten van
transformatie elders in de MRA. Projecten zoals Stationsomgeving, herstructurering
lnsulinde-Bamestra (Middenbeemster) en transformatie'De Koog'zijn of worden opgestart.
Deze projecten bieden nieuwe of andersoortige kansen voor vormen van bedrijvigheid en
dus werkgelegenheid.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de lokale en regionale bedrijven is sterk
ontwikkeld. Zo is een groot deelvan deze bedrijven betrokken bijde'Waterlandse
Uitdaging'en 'Vrienden van Purmerend'. Beide organisaties hebben tot doel om maat-
schappelijke projecten met sponsoring (in geld en natura) mogelijk te maken. Het gaat dan
onder meer om projecten zoals de beursvloer (koppeling bedrijven-maatschappelijke
instellingen), zondagsmarkt Middenbeemster, Tongen in Purmerend en de haring- en
meerparty (voor ouderen). Voorts hebben veel bedrijven meer oog voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Het is echter wenselijk om op dit gebied meer te doen en meer
plekken te creëren voor mensen die wel aan het arbeidsproces willen deelnemen maar
daarin om allerlei redenen gehinderd worden.

De agrarische sector is naarstig op zoek naar een nieuw verdienmodel zodat de bedrijven in
deze sector de toekomst duuzaam tegemoet kunnen gaan. MKB-bedrijven in de recreatief-
toeristische sector zullen vooral baat hebben bij een verdere verlenging van het seizoen.
Beide sectoren zijn van grote betekenis voor Beemster en Purmerend, en verdienen daarom
onze ondersteuning.

De commerciële en niet-commerciële voozieningen in de binnenstad van Purmerend en de
winkelcentra in de wijken en dorpen dragen bij aan het welbevinden van de inwoners en
bezoekers. Behoud en versterking van deze voorzieningen is essentieel voor de lokale
economie maar zeker ook voor de sociale ontmoeting in de diverse centra binnen de
gemeente. ln dit kader zal ook worden gekeken naar eventuele transformatie van wijk-
winkelcentra.

Kortom, het is van belang dat de nieuwe gemeente haar kwaliteiten met scherpe focus en
gezamenlijk met ondernemers, onderwijs en overheid inzet zodat er nieuwe toekomst-
perspectieven ontstaan, de voozieningen behouden en versterkt kunnen worden en er aan
de inwoners van Beemster en Purmerend voldoende werkgelegenheid kan worden
geboden.

Wij stellen dan ook voor om - samen met het bedrijfsleven, de inwoners en overig
betrokken partijen (onder meer onderwijsinstellingen) - een economische visie voor de
nieuwe gemeente te ontwikkelen, en deze visie vervolgens in uitvoeringsprogramma's
(door) te vertalen. Het is onze bedoeling om hiervoor een extern (ondezoeks)bureau in te
schakelen dat niet alleen een analyse van alle beschikbare gegevens en documenten doet
maar ook met alle betrokkenen in gesprek gaat over hun ideeën en wensen ten aanzien van
de toekomstige economische ontwikkelingen van Purmerend en Beemster.

Ons streven is erop gericht om de economische visie nog dit jaar door beide gemeente-
raden te laten vaststellen. Na het zomerreces plannen we een economische conferentie
waarvoor we alle ondernemers en overige betrokkenen, waaronder de leden van beide
raden, zullen uitnodigen. Overigens zullen we u met enige regelmaat over alle
ontwikkelingen met betrekking tot de economische visie informeren.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

A.J.M. van Beek
burgemeester gemeentesecretaris


