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Punnerend, 10 aprtl 2012

1.S.,

9p lZ apnl2017 zal de Woonvisie worden besproken in de CommÍssíe SOB..
En nog voordat er een woonvisie is vastgestelci, z'rin er aflerlei plannen in Ànt*i«r"ring
en uifuoering.

De Vereniging r.naqlÍt zich grote zorgen over mogelijke hoogbouw in, of aan de rand
van de historiscfie binnenstad. Hie,rbijgeven wri u oi menn! rà" vdÈnÈïg--
Historísch Purmerend mee bij het makén van uw afuvegingen.

De lange termijn woninqbehoefte
Het is goed om 9ï lange termijnplanning te hebben. Maar ook gevaarlijk als die eeneigen leven gaat leiden in de daarvan afgreteide besluitvorming. [titgerefend
Gemeente Purmerend heeft daar in het ierleden nare een píjn-lijkeérvarinjàn mee
opgedaan' Denk aan de grote grondaankopen in net westeilli< d'eel van oà"prrrn"r,
eveneens op basis van een langetermijnbehoefre-prognoseó. Resultaat? Een fraaiproductiebos' Maar ook - en vooraÍ- eén opzadeling ríet miljoenenvertiezen àn eenartikel 12-status- op de toen gedwolgï verkochte-grondenzou ce nu éíeeior voor
een groot deelde nu verwachte woningbehoefte (í0.000 woningen) kun-nenworden
gerealiseerd. Gonclusie: leer van de gèschiedeníè (ook daar stàt ÍHe voor; 
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niet weer in dezelfde valkuil,,,

De qeplande hoogbouw
Zelfs als we de lange termiinbehoefte als uitgangspunt nemen dan is nu geplande
hoogbouw in en op de rand van oude binnenltaà 'van degekke".

Brantjesoever en De Looiiers
Bij de Bresentatie op 6 maart jl. van de.plannen ,,van 

br.ug tot brug,, zijn de plannen
voor de Brantigsogyer, De Looijers en impressies voor rràt ontrnefu vàn nielrwoouw ophet voormalig postkantoortenein getoond.
Bij de ptannen voor de Brantjesoorer.heeft overleg rnet omwonenden plaatsgevonden
en is voor het grootste deelvan het plan een maxiínab bouwhoogte 
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van

15 meter. Dit is ongeveer gelijk aan de hoogte van het monumen[ale pànd'van defamilie Muusses (villa Houtheuvel) aan de Èurmersteenweg g. Ook is in het ontwerp
van de bebouwing rekening gehouden met de uitstraling van de witte vilta.
Precies aan de andere kant van de witte.villa, op de pnïts van Garage Zijp dreígt nuechter hoogbouw te komen van 10-hoog! Hierover is'tot nu toe geen enkel overleggeweest rnet omwonend€n. Dit levert eèn €noím contrast op rnet oe monumentale
witte villa. Het is ook in strijd met de komende nieuwe omgevingswet.

Omqevinoswet20íg
De Omgevingswet die in 2a19 van kracht zal worden (reeds goedgekeurd door de
Egrste Kamer) geeft aan dat gemeenten al bij oe vastiGiling van een bestemmings-
plan rekening moeten houden met het aanwezige erfgoed. Nieuw is oàt gÀ;éeÀten
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straks ook de aantasting van de orngeving van monuÍnenten rnoeten voorkomen, voor
zover die aantasting een negatieve invloed heeft op het aanzicht of de waardering van
die monumenten. Dat geldt voor alle monumenten, rijksmonumenten, provinciale en
gemeentelijke rnonumenten.
Deze nieuwe wet biedt een zwaardere bescherming. Voor het eerst krijgt een
monument directe invloed op zijn omgeving. Met de huidige regels in de Erfgoedwet is
nameliik alleen het monument zelf beschermd. De nieuwe regel zal vooral worden
toegepast bij monumenten die niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht staan,
want hun omgeving is al beschermd met soortgelijke regels. Om het monument heen
komt straks een klein gebied, een soort'monumentengezicht' of 'monumentenbiotoop'
dat aantasting van het aanzichten de waardering van het monument moet
voorkomen.
Dit is precies wat speelt bij de bebouwing rond de monumentale villa aan de
Purmersteenweg I en daarom dient nu al rekening te worden gehouden met de
invoering van de Omgevingswet in 2019. Hoogbouw direct links naast de villa kan
dus niet hoger zijn dan wat rechts van de villa gepland staat.

VoormalÍg Postkantoor
De impressies die getoond zijn voor de ontwikkeling van het tenein van het voormalig
postkantoor lieten gebouwen van 18-hoog zien! De Vereniging Historisch Purmerend
vindt dit zeer ongewenst. Zelfs de helftvan die hoogte komtvoor als zijnde 21ste-
eeuwse stedenschennisl Men lijkt lak te hebben aan de stedenbouwkundige
kwaliteiten van onze stad.
Over het leren van ervaringen uit het verleden gesproken. Wie kijkt niet met algrtjzen
vanuit de binnenstad naar het zuidetíjke stadssilhouet. Voor altijd grondig verpest door
de hoogbou\À, van Heel Europa. We zitten niet te wachten op \,ïreer een motie van
treurnis!

Bescherminq histoÍische binnenstad
Bij het project Tramplein I hebben wij u al meerdere keren gewezen op het belang
van de historische binnenstad, de beleving van de burger etc. Ook in de
beleidsdocurnenten van de gemeente zelf wordt de historische binnenstad waardevol
geacht, We nemen aan dat u zich hiervan voldoende bewust bent.
De Vereniging is zeker niet tegen hoogbouw, maarwel tegen hoogbouw in of rond de
historische binnenstad. Hoogbouw kan alleen daar waar het in de omgeving past.
Lagere woonblokken hebben ook een positief effect op de veiligheid en sociale
cohesie. Dat maakt een binnenstad tot een leefbare stad.

Voor.kornen moet worden dater visuele schade optr.eedt aan de historÍsche
binnenstad van Purmerend. We moeten vooral zorgen yoor het behoud van een stad
op menselijke schaal, waarin de burgers zich thuis blijven voelen.
Het schrikbeetd dat het historische stadscentrum straks wordt omringd door torens
zoals een stadion door lichtmasten mag geen realiteit worden.

Wij dringen er bij u op aan het hart van de stad leefbaar en menselijk te houden met
bescherming van de historische waarden, en vooral ook de nieuwe omgevíngswet
goed in ogenschouw te houden.
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