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Introductie
Waarom een economische visie?

Vier ambities

We maken een nieuwe gemeente en bundelen de krachten van Beemster +

We werken vanuit vier ambities aan onze visie. Onze eerste ambitie gaat over ons

Purmerend. Daarmee komt letterlijk de verbinding tussen platteland en stad tot

verhaal: waar we goed in zijn, en hoe we dat gaan versterken. Onze tweede

stand. Ons doel is een complete gemeente, waarin welvaart en welzijn samengaan.

ambitie gaat over onze mensen: hoe we ons blijven ontwikkelen in een steeds

We willen een aantrekkelijke gemeente zijn om te ondernemen en om te werken.

veranderende economie. Onze derde ambitie is ruimtelijk en gaat over de plekken

En we willen inwoners en ondernemers die wendbaar en weerbaar zijn, om zo in te

waar het gebeurt. En onze vierde ambitie gaat over randvoorwaarden: de sterke

kunnen spelen op veranderingen en economische kansen. De unieke kansen van

gezamenlijke basis die we nodig hebben.

onze twee gemeenten– van agrarisch tot IT – bieden ons de kans om voorop te

•

lopen in onze metropoolregio.

Ambitie 1: Ons verhaal. Wij zijn de harde werkers van de metropoolregio
Amsterdam. Wij werken aan het voedsel, de bouw- & maakindustrie, de digitale
wereld en de gezondheid van morgen.

Daarnaast zijn er ingrijpende ontwikkelingen die zorgen voor nieuwe

•

Ambitie 2: Onze mensen. Leren is de katalysator van onze economische

grote

ontwikkeling. Wij leiden hier de mensen op die we nu al missen op de

woningbouwopgave en willen we een complete gemeente zijn, waarin plek is voor

arbeidsmarkt, en we scholen bij waar nodig. We geven mensen de ruimte om te

wonen, leven, werken, leren en ondernemen. En onze economie is in transitie: alle

starten en te pionieren.

economische

kansen

en

uitdagingen.

Zo

staan

we

voor

een

sectoren en verdienmodellen moeten mee in digitalisering en verduurzaming.

•

Ambitie 3: Ons gebied. Wij hebben plekken met potentie, die we de komende
jaren verder ontwikkelen.

Stad en platteland kunnen elkaar versterken door de krachten te bundelen met een

•

Ambitie 4: Onze randvoorwaarden. We doen het samen. We werken continu

gezamenlijk economisch perspectief. Dat perspectief moet gaan over wat ons

aan de basis: een sterke, complete gemeente gaat samen met een sterke,

bindt en wat ons onderscheidt in de regio. En dat perspectief moet gaan over

gezamenlijke economie voor Beemster + Purmerend.

de toekomst: het moet inspireren om samen te werken aan welvaart, welzijn,
(nieuwe) werkgelegenheid en het krachtig herstellen van economische functies na
de huidige ongekend zware periode. De coronacrisis creëert een nieuwe
vertrekpositie: vrijwel alle ondernemers worden hierdoor geraakt. Sommige
ontwikkelingen van vóór corona zien we nu versterkt terug, andere plannen en
ontwikkelingen worden uitgesteld. In de dagelijkse samenwerking met ondernemers
staat omgang met die crisis bovenaan de agenda, maar tegelijkertijd willen we

samen bouwen aan de economie van morgen: de economie na de coronacrisis.
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1. Ons verhaal
Wij zijn de harde werkers van de metropoolregio Amsterdam.

Circulaire maak/bouw. We hebben een grote bouwopgave – in de nieuwe

Wij werken aan het voedsel, de bouw-

gemeente en in de regio. Wij willen koploper zijn als de circulaire bouwers en

& maakindustrie, de

digitale wereld en de gezondheid van morgen.

makers van Noord-Holland – samen met de regio Zaanstreek-Waterland. We zien
verschillende kansen voor de circulaire economie in onze gemeente. We gaan

We bouwen voort op onze kracht. We zijn harde werkers, we zijn nuchter en eerlijk,

circulaire bouw versterken, met hout als belangrijk materiaal. We maken een

en we steken graag de handen uit de mouwen. Wij werken aan het voedsel, de

nieuwe milieustraat waar bedrijven samenwerken en afval verandert in grondstof.

bouw-

We clusteren bedrijven op (nieuwe) bedrijventerreinen zodat ze hun keten kunnen

& maakindustrie, de digitale wereld en de gezondheid van morgen.

Daarmee gaan we onszelf economisch op de kaart zetten, en deze sectoren

sluiten. En we ontwikkelen kringlooplandbouw, in lijn met de nationale visie.

dragen bij aan city marketing. We beseffen ons dat onze economie altijd divers is.
En we realiseren ons dat je de toekomst nooit helemaal in de hand hebt. Maar we
denken dat deze vier pijlers aansluiten bij onze kracht én gericht zijn op de
economie van morgen. Daarom durven we voor deze keuze te gaan. Want we
realiseren ons ook dat als je niet kiest, er voor jou gekozen wordt.

IT in het hart van onze economie. Wij maken de digitale wereld van nu en straks.
Wij bouwen onze unieke mix van opleiden, werken en ondernemen in PurmerValley
uit: de triple helix. De e-sports arena geeft ons een icoon, daarmee hebben we iets
nieuws te bieden in de regio en ver daarbuiten. We leggen met IT de link tussen al
onze krachtige sectoren: wij werken aan digitalisering in food, zorg, bouw en

Voedselkamer naast Amsterdam. De Beemster maakt al 400 jaar voedsel van

maakindustrie. Wij zorgen dat de motor van de economie – het MKB – hier de

topkwaliteit, en dat willen we nog 400 jaar doen. Dat vraagt in ieder geval om een

kennis en kunde vindt om de digitale switch te maken. Dat is onze toegevoegde

goed toekomstperspectief voor onze agrariërs, binnen de kaders van het

waarde binnen de Metropoolregio Amsterdam, en zo kunnen we koploper worden

werelderfgoed. De agrarische sector staat voor de uitdaging om concurrerend te

en blijven. Voorwaarde is een state-of-the-art digitale infrastructuur.

produceren,

en

tegelijkertijd

rekening

te

houden

met

de

opgaven

van

duurzaamheid, productinnovatie en kortere ketens. 400 jaar geleden ontstond de

Beemster als voedselkamer van Amsterdam, producten werden vermarkt via
Purmerend. En daar begon dus ook de verwevenheid van Beemster + Purmerend.
De Beemster is een eeuwenoud en tegelijkertijd springlevend merk: agrarische
producten van deze bodem worden verhandeld op de wereldmarkt. Een merk waar
we trots op zijn, dat in onze identiteit verweven zit. Dat merk willen we als nieuwe
gemeente behouden, uitdragen en versterken. Er ligt een kans om de oude,
historische band tussen land en stad en de status van werelderfgoed te gebruiken
om ons merk zichtbaarder te maken, en ons verhaal beter te vertellen.
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Zorg en welzijn als voorwaarde en kans. Zorg en welzijn zien wij als productieve
sectoren. Gezondheid is en blijft één van de belangrijkste maatschappelijke, maar
ook economische thema’s. Zorg en welzijn bieden dubbel werk: allereerst werken
veel van onze inwoners elke dag aan de gezondheid van anderen. Maar ook geldt:
een gemeente die veel te bieden heeft – aan wonen, sport, voorzieningen en zorg –
is aantrekkelijker voor ondernemers en inwoners. Onze voorzieningen, van
ziekenhuis tot het winkelaanbod – zijn niet vanzelfsprekend, en we weten dat we
samen moeten blijven investeren om hier het beste te kunnen blijven bieden.

2. Onze mensen
Leren is de katalysator van onze economische ontwikkeling. Wij

Verder leren en pionieren. We zorgen voor een divers onderwijsnetwerk binnen

leiden hier de mensen op die we nu al missen op de

onze gemeente. We hebben een belangrijke regionale functie met ons

arbeidsmarkt, en we scholen bij waar nodig. We geven mensen

onderwijsaanbod. In onze gemeente kun je je leven lang leren – op school, in je
werk of als ondernemer. We proberen het onderwijsaanbod zo vorm te geven dat

de ruimte om te starten en te pionieren.

de onderwijsinstellingen in de regio elkaar versterken. We willen dat iedereen mee

Onze schaal is onze kracht: we zijn klein genoeg voor sterke onderlinge banden, en

kan doen. We zetten ook in op het opleiden van mensen met een afstand tot de

groot genoeg om echt impact te maken. We versterken de connectie tussen leren

arbeidsmarkt door de combinatie van werken en leren vanuit de Participatiewet.

en het bedrijfsleven van Beemster + Purmerend.

Wij willen hier de ruimte geven aan (jonge) ondernemers die het net anders willen
doen, die willen pionieren. Daarbij bieden we ondersteuning voor starters en voor

Vanuit mbo-profiel toewerken naar een mix. Purmerend heeft een sterk mbo-

doorstarters. Wij willen hen helpen, zodat ze hun eigen economische visie neer

profiel en dat willen we vasthouden. We willen meer waardering voor praktisch

kunnen zetten.

geschoolden, en we zien dat juist die mensen nu al missen op de arbeidsmarkt – in

de zorg, in de bouw, in de maakindustrie en in IT. Tegelijkertijd zien we het belang
van een diverse mix aan opleidingen om onze economie schokbestendig te maken,

3. Ons gebied

met een focus op onze sterke sectoren: voedsel, IT, bouw, maakindustrie en
welzijn. De combinatie van praktisch en theoretisch opleiden maakt onze economie

Wij hebben plekken met potentie, die we de komende jaren

sterker. We willen het makkelijker te maken om door te leren en door te groeien.

verder ontwikkelen.

We hebben met de combinatie onderwijs en IT rondom de e-sportscampus goud in

We zijn een centraal gelegen stad met alle voorzieningen, middenin het groen, en

handen. Met inzet van bedrijfsleven en overheid willen we het mogelijk maken om

dat vlakbij Amsterdam en goed bereikbaar vanuit Noord-Holland Noord. Dat is een

digitaal ondernemerschap ook op hbo-niveau aan te bieden op onze IT-campus.

belangrijke kracht van onze lokale economie. Alleen als we goed bereikbaar blijven,

Een goede mix versterkt ons digitale profiel, en zo werken we aan een

maken we optimaal gebruik van onze positie. We kunnen ons beter profileren om

toekomstbestendige arbeidsmarkt, die schokken en crises beter op kan vangen.

nieuwe bedrijvigheid aan te trekken, en om ondernemingen ruimte te bieden om te
groeien. Onze gunstige ligging is een economische kracht, die we ontsluiten met
onze digitale en fysieke infrastructuur. We zetten in op goede, duurzame
bereikbaarheid. Dat betekent meer opties voor openbaar vervoer en de fiets.
Station Purmerend Centrum wordt het knooppunt voor de stad, bewoners en

bezoekers, en het nieuwe station aan de N244 wordt het knooppunt in de regio. We
willen bereikbaarheid en mobiliteit meer regionaal organiseren.
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Dit zijn de plekken waar we de komende jaren grote ontwikkelingen voorzien en

We willen hier ook de combinatie maken met woningbouw, en met ondernemers

waar we ons voor gaan inzetten. Deze plekken hebben elk een eigen identiteit en

die willen pionieren. Dat doen we in aanvulling op de veelzijdige bedrijvigheid die

dragen iets eigens bij aan de economie van morgen.

De Koog rijk is. Kleinschalige bedrijvigheid, bij voorkeur gericht op voedsel, vindt
ook in de Beemster haar plek op bedrijventerreinen Bamestra en Insulinde.

Centrumimpuls. Een sfeervol, levend centrum met verschillende functies
(winkelen, horeca, cultuur, ondernemen, wonen en leren) zien wij als voorwaarde

Knooppunt werelderfgoed. De Beemster is prachtig, en verdient nog veel meer

voor de groei naar een complete stad die we door willen maken de komende jaren.

regionale en nationale aandacht. Erfgoed is niet iets van vroeger. Het laat de lijnen

Het nieuwe stationsgebied grijpen we aan als kans om een nieuwe vorm van

zien vanaf ons verleden, naar het heden en de toekomst. We willen agrarische

stedelijk wonen, werken en leven neer te zetten. We zien de functie van het kantoor

bedrijvigheid in onze polder waar mogelijk de ruimte geven en we willen de unieke

verschuiven naar ontmoeting, en we willen dé toekomstgerichte kantoorlocatie van

waarde van ons werelderfgoed – de polder én de Stelling van Amsterdam – beter

Waterland realiseren. We willen inzetten op de binnenstad als regionale

kunnen beleven. We zien kansen voor (agro)toerisme en we willen mensen

publiekstrekker. We maken verbinding tussen de historische binnenstad en het

uitnodigen op een plek – knooppunt Werelderfgoed – van waaruit bezoekers het

ontwikkelgebied rondom het station: samen vormen zij het nieuwe hart van

gebied kunnen ontdekken. In die attractie maken we een koppeling tussen het

Purmerend. Dat doen we door het gebied met een iconisch station te veranderen in

ontstaan van het unieke gebied en de toekomst. Van water maakten we land, en op

een knooopunt voor werken, hoogstedelijk wonen en leven.

dat land maken we de voedselkamer van Amsterdam. Vanuit de Beemster maken
we de verbinding met marktstad Purmerend, en andere toeristische trekkers in

Bedrijventerreinen. Wij maken van onze bedrijventerreinen duurzame locaties,
waar wordt gewerkt aan de transitie naar circulair en energieneutraal. Dat vraagt
ook om een toekomstgerichte invulling: wij zetten vanuit de Baanstee in op locaties
waar bedrijven met elkaar verbonden worden om proces- en productieketens te
sluiten. De reststroom van de ene onderneming als grondstof voor de andere. En
we werken aan zero emissie. Nabijheid en clustering is een belangrijke voorwaarde
voor circulariteit – zo voorkomen we ook onnodig transport. We voorzien een
regionale functie voor de Baanstee: we willen bedrijvigheid uit de regio hier de
ruimte geven om te starten en groeien. Op De Koog geven we pioniers en het
ambacht de ruimte. We zetten daar in op een campus voor leren, ondernemen en
werken rondom IT en e-sports.
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onze regio.

4. Onze randvoorwaarden
We doen het samen. We werken continu aan de basis: een

Van ambitie naar actie

sterke, complete gemeente gaat samen met een sterke,

Onze ambities overstijgen de invloedssfeer van een lokale overheid of een

gezamenlijke economie voor Beemster + Purmerend.

ondernemer. We moeten het samen doen – daarom spreken we in deze visie over

We worden een steeds completere gemeente die alles in huis heeft: stad en

‘wij’. En we moeten slim kiezen op welke manier we samenwerken als regio. Dat

buitengebied, goed wonen en leven, goede bereikbaarheid en goed ondernemen

biedt ons de schaal en het podium om meer gedaan te krijgen. Juist door te kiezen

en werken. Goed wonen en ontspannen, en goede voorzieningen vormen een

kunnen we het verschil maken. We willen direct van start, maar we beseffen ook

belangrijke economische aantrekkingskracht. Bovendien is de ‘verzorgende’

goed dat we duurzame samenwerkingen moeten opzetten en uitbouwen. Daarom

economie een belangrijke pijler voor onze lokale economie en werkgelegenheid.

zijn we op zoek naar de beweging, naar manieren om samen onze lokale economie

Een goede economie vraagt dus om inzet van de gemeente op wonen, onderwijs,

en daarmee ons welzijn te versterken.

voorzieningen en bereikbaarheid – uiteraard in samenwerking met ondernemers,
scholen, verenigingen en partners in de regio.

We zetten in op nauwere samenwerking tussen partners in het bedrijfsleven

Tijdens het ondernemerscongres op 21 oktober gaan we verder met de invulling:
•

Zijn de ambities scherp genoeg?

•

Hoe gaan we de ambities waarmaken? Wat doen we morgen, wat op langere

onderling, en tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en gemeente. We willen
met creatieve en innovatieve initiatieven nieuwe impulsen geven aan onze
gemeente. Dat betekent dat de gemeente goed bereikbaar en flexibel is en
duidelijkheid biedt. Op nieuwe ideeën wordt enthousiast, snel, inhoudelijk en
zorgvuldig gereageerd. De gemeente wil niet alleen reageren op ideeën, maar zelf
actief op zoek gaan naar kansen en acquisitie plegen. We nodigen alle

ondernemers uit Beemster + Purmerend uit om hun bijdrage te leveren. Samen
voeren we de plannen uit die onze economie en onze inwoners sterker maken.

We hebben een aantal wereldspelers in ons gebied, en we zien breder de kansen
van internationalisering voor ons bedrijfsleven. Een grote afzetmarkt, waardoor
bedrijven weerbaarder worden. We zien dat internationaal opererende bedrijven
sneller groeien, meer investeren in innovatie en sneller in kunnen spelen op trends.

Waar dat behulpzaam is, willen we samen optrekken om schaal te maken.
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termijn?
•

Wat hebben ondernemers nodig van de gemeente om de ambities waar te
maken en wat kunnen ze zelf bijdragen?

