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betreft
Kom A7 (zuid) / Automotive Purmerend
Geachte leden van de raad,
Vanaf de tweede helft van 2010 hebben enkele in Purmerend gevestigde
automobielbedrijven aangegeven zich te willen (her)huisvesten op een locatie langs de
rijksweg A7, met name in het zuidelijke deel van de Kom A7. Bekend is, dat ook
automobielbedrijven van buiten Purmerend die locatie als potentiële vestigingsplaats zien.
Wij zijn verheugd u te kunnen melden, dat ons college met een aantal van de beoogde
automobielbedrijven overeenstemming heeft bereikt over een ontwikkelingsintentie en dat
namens ons college daartoe een intentieovereenkomst wordt ondertekend.
Naar aanleiding hiervan brengen wij het volgende onder uw aandacht.
•

Automotive Purmerend

In 2012/2013 heeft ons college de belangstelling en het initiatief verkend.
Voor de automobielbranche, en met name in het kader van nieuwverkoop, is een trend
waarneembaar van schaalvergroting en clustering van dealers. Uit onze verkenning wordt
duidelijk, dat - wanneer in Purmerend de meest optimale locatie niet beschikbaar komt deze bedrijven er vroeg of laat voor (zullen) kiezen zich op een andere, centrale(re) locatie
in Noord-Holland te vestigen en zich dan uit Purmerend terugtrekken. Brancheorganisatie
BOVAG heeft hierover de toekomstvisie 'Automotive Retail in 2015' geformuleerd.
De locatie Kom A7 (zuid) is bestempeld als 'meest optimale locatie'.
In ons overleg met diverse participanten blijkt, dat deze locatie optimaal scoort op de
criteria 'zichtbaarheid' en 'bereikbaarheid'. Helaas vormt het bedrijvenpark Baanstee-Noord
binnen de geconstateerde trend geen alternatief voor deze bedrijven.
Beleidsmatig ligt het initiatief niet eenvoudig en/of eenduidig.
Wij willen deze automobielbedrijven evenwel voor Purmerend behouden. Indien de
gemeente zich hiervoor sterk maakt op de daarvoor aan de orde zijnde overheidsniveaus,
gepaard gaand met flankerend beleid, en daarnaast leveren initiatiefnemers daarbij ook de
benodigde 'goede ruimtelijke onderbouwing' voor deze ontwikkeling, is de planologische
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inbedding van het beoogde initiatief zeker niet op voorhand onhaalbaar. Verder is het
initiatief naar de mening van ons college een uitgelezen kans om Purmerend op de kaart te
zetten met een aantrekkelijke, (boven)regionale voorziening.
Tijdens onze verkenning is Heron Auto B.V., de heer Visser van AudiA/olkswagen
(gevestigd aan de Burg. D. Kooimanweg), primair onze gesprekspartner geweest en heeft
ons college op geëigende momenten met diverse participanten aan tafel gezeten.
Resultaat hiervan is, dat 5 partijen concrete belangstelling hebben.
•

structuurvisie

De Kom A7 heeft in de structuurvisie uit 2006 de aanduiding 'cluster 10'.
Hierbij is sprake van een koppeling aan de A7-zone op de Kop van West (cluster 11) in die
zin dat eerst deze A7-zone ingevuld wordt en pas daarna het gebied van de Kom A7, zodat
beide elkaar aanvullen.
Met het vaststellen van de nota "Beleid voor perifere detailhandel Purmerend" (maart 2013)
en door de besluitvorming "Organische gebiedsontwikkeling Kop van West" (mei 2013) is
deze koppeling feitelijk achterhaald.
Het ligt voor de hand, dat het gebied van de Kom A7 nu zelfstandig wordt ingevuld,
los van het gebied van de Kop van West. Bij dit laatste gebied is een ontwikkeling aan de
orde met een andere, meer op zichzelf staande programmatische invulling. Voor cluster 10
is sprake van ruimte voor het ontwikkelen van commerciële voorzieningen met een
regionale of liefst bovenregionale functie. Indien voor de gebiedsontwikkeling 'Automotive
Purmerend' wordt gekozen, is wat betreft de (bedrijfs)economische functies sprake van
een verruiming ten opzichte van de oorspronkelijke in de structuurvisie genoemde functies
(groen, recreatie, toerisme en kantoren).
•

grondpositie(s)

Het grondbeleid heeft als uitgangspunt "faciliteren waar kan, actief waar nodig".
In het overleg met partijen is in het verlengde daarvan het standpunt ingenomen, dat de
gemeente bij deze gebiedsontwikkeling primair faciliterend optreedt. Initiatiefnemer(s)
zullen zelf overleg voeren met de andere (grond-)eigenaren in het betreffende plangebied.
In de intentieovereenkomst is dit alszodanig vastgelegd; evenals de gemeentelijke
bereidheid om haar grondpositie in beginsel voor dit initiatief te verkopen.
Het vorenstaande is in lijn met de keuze om als gemeente niet altijd te leiden en
dicht te regelen, maar om vaker vertrouwen te geven zaken zelf op te lossen en op te
pakken en verantwoordelijkheden meer 'buiten' (terug) te leggen. Het feit, dat door diverse
partijen en instanties nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor 'alliantievorming door
initiatiefnemers aan de voorzijde van het proces', sluit hierop goed aan.
•

NIEGG / voorbereidingskrediet

Voor de gronden van Kom A7 (zuid) heeft u zich er nog niet over uitgesproken,
dat de onderzoekskosten en de ambtelijke inzet (plankosten) geactiveerd mogen worden.
De regeling Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt, dat de raad voor Nog Niet
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