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Aan de programmacommissies  
van de politieke partijen in  
de gemeente Purmerend-Beemster 
 
        Broek in Waterland, 9 april 2021 
  
Betreft: verkiezingsprogramma 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op 24 november 2021 vinden de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad van de fusiegemeente 
Purmerend-Beemster, die met ingang van 1 januari 2022 zal bestaan. U bent ongetwijfeld op dit 
moment druk bezig met het schrijven van uw verkiezingsprogramma en opstellen van uw 
kandidatenlijst.  
De Stichting Behoud Waterland (SBW) zet zich in voor het behoud en de versterking van de natuur, 
het landschap en de leefbaarheid in de regio Waterland. Het grondgebied van de huidige gemeenten 
Purmerend en Beemster behoren tot ons werkgebied. Meer informatie over de SBW kunt u vinden 
op onze website: www.stichtingbehoudwaterland.nl.  
De SBW stelt u voor dat u in uw verkiezingsprogramma’s helder uit te spreken over drie omstreden 
uitleglocaties. Hieronder geven wij u per locatie een aantal argumenten ter onderbouwing van ons 
standpunt die gebieden groen te houden. Wij zijn graag bereid een en ander nader toe te lichten, 
indien u daar behoefte aan heeft. 
 
1. Behoud het Beusebos 
Het Beusebos is een waardevol natuur- en recreatiegebied. In het bos staan meer dan vijfhonderd 
monumentale bomen, groeien wonderschone rietorchissen en zwemmen bittervoorns in een 
vennetje. Voordat de gemeente het bos voor bezoekers had afgesloten, werd het Beusebos 
bovendien een steeds populairder wandel -en recreatiegebied van Purmerenders. De gemeente 
moet de groene ecologische en recreatieve kwaliteiten van het gebied beschermen en verder 
ontwikkelen. Het plan om een hotel in het Beusebos te bouwen moet worden stopgezet en 
afgeblazen. De komst van een nieuw hotel in de binnenstad van Purmerend is daarentegen wél een 
aantrekkelijke gedachte vanwege haar positieve effecten op de aantrekkingskracht en economische 
ontwikkeling van de stad en verdient nader onderzoek. 
 
2. Behoud het landelijk gebied van Zuidoostbeemster 
Het landelijk gebied van Zuidoostbeemster is prachtig: groen, open, karakteristiek. Het gebied heeft 
bovendien een grote cultuurhistorische waarde en geniet daarom een dubbele bescherming als 
onderdeel van werelderfgoed De Beemster en werelderfgoed De Stelling van Amsterdam. 
Woningbouw in dit gebied is ongewenst en onnodig want de fusiegemeente beschikt over voldoende 
inbreilocaties om aan de woningvraag van haar inwoners te kunnen voldoen. De door de raad van 
Beemster vastgestelde Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster, waarin de verstedelijking van het 



landelijk gebied met honderden woningen en voorzieningen wordt geschetst, wordt ingetrokken. Er 
wordt een nieuwe visie voor de ontwikkeling van Zuidoostbeemster geschreven, die uitgaat van 
bouwen binnen bestaand stedelijk gebied en versterking van de groene en cultuurhistorische 
(werelderfgoed) kwaliteiten van het landelijk gebied. 
 
3. De Verzetslaan blijft de grens 
Het plan voor bebouwing met honderden peperdure woningen in het groene gebied ten zuiden van 
de Verzetslaan en Groeneweg, tussen de Westerweg en de Purmer-ringvaart (het plan Purmer Zuid 
Zuid) wordt afgeblazen. Het is om ecologische en recreatieve redenen ongewenst de weilanden en 
een deel van het Purmerbos te verstenen met woningbouw. Het plangebied is onderdeel van Natuur 
Netwerk Nederland en de weilanden fungeren als ecologische buffer tussen de natuur en de stad. 
Bovendien is het een aantrekkelijk uitloopgebied voor omwonenden. Om te voldoen aan de lokale en 
regionale vraag naar woningen zijn er binnenstedelijk voldoende inbrei- en herontwikkellocaties 
beschikbaar, bouwen in het groen is niet nodig. Betaalbare woningen voor starters en mensen met 
niet zoveel geld kunnen veel beter gerealiseerd worden binnen de bestaande stad dan in een nieuw 
te ontwikkelen buitenwijk. Purmerend wordt een meer complete stad door binnen het bestaand 
stedelijk gebied gevarieerder te (ver)bouwen, niet door de stad uit te breiden met een volgende 
uitleglocatie ten koste van de natuur. De Verzetslaan moet de grens blijven tussen bebouwd en 
landelijk gebied!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Klaas Breunissen 
secretaris Stichting Behoud Waterland 
klaas.breunissen@wxs.nl 
 


