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Voornemen 

De colleges van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, 
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer – gezamenlijk te noemen de 
‘Regio Alkmaar’ -  hebben het voornemen om:  

� de Regio Alkmaar te profileren als een dynamische regio in Nederland 
waar je nu en in de toekomst natuurlijk, duurzaam en prettig kunt wonen, 
werken en recreëren; 

� de regionale samenwerking t.b.v de provinciale structuurvisie en mogelijke 
verstedelijkingsafspraken te intensiveren en daartoe te onderzoeken welke 
vorm van regionale samenwerking daarbij het beste past; 

� dit te doen tot eind 2009 (31 december 2009) en dan te evalueren en te 
bezien of en hoe de samenwerking kan worden voortgezet.  

 
Doelen 

Met bovengenoemd voornemen willen de 8 gemeenten in de regio de volgende 
doelen bereiken, die zij in een latere fase concreet zullen uitwerken:  

• De Regio Alkmaar wil zijn karakteristieke ‘rode kern’ (stedelijk gebied) 
met daaromheen een ‘groene ring’ (landelijk gebied, met een 
unieke mix van zee, duinen en polders) behouden en verder 
duurzaam ontwikkelen. Dit betekent dat wordt gekozen voor 
binnenstedelijk bouwen en “natuurlijk” bouwen in relatie met natuurlijk en 
agrarisch groen aan de randen van de bestaande bebouwing.  

• De Regio Alkmaar wil de stad Alkmaar als vitale historische kern en 
andere historische plaatsen in de regio voor toerisme en bewustwording 
behouden en versterken. Zo kan men de cultuur en cultuurhistorie ervaren 
in de regio; zonder afkomst, geen toekomst. 

• De Regio Alkmaar wil een evenwichtige balans tussen wonen en 
werken tot stand brengen en durft hiervoor vernieuwende initiatieven te 
zoeken. De Regio Alkmaar zet in op het vergroten en vestigen van 
innovatieve bedrijven voor hoogopgeleide werknemers, vooral in de 
sectoren onderwijs, toerisme, dienstverlening en medische zorgcluster. De 
regio wil met name bedrijven stimuleren die qua uitstraling (duurzaam, 
natuurlijk, authentiek) aansluiten bij de profilering van de regio. Het 
streven naar een meer evenwichtige woon-werkbalans betekent dat er 
alleen woningen gebouwd kunnen worden in de Regio Alkmaar, als zich 
meer bedrijven vestigen in de regio.  

• De Regio Alkmaar streeft naar een optimale bereikbaarheid van en 
binnen de regio.  

• De Regio Alkmaar wil een serieuze en sterke gesprekspartner zijn voor 
de provincie, het Rijk en andere regio’s en haar positie richting provincie 
en Rijk versterken. De Regio Alkmaar neemt een actieve, leidende rol in 
het definiëren van die positie.   

 
Overwegingen 

Het voornemen van de Regio Alkmaar om intensiever samen te werken is 
gebaseerd op de volgende overwegingen:  

• Ontwikkelingen spelen zich over de gemeentegrenzen heen af: een 
gemeente heeft in zijn beleid te maken met omliggende gemeenten en zijn 
plaats in een groter geheel (o.a. in de Regio Alkmaar). Het belang van de 
Regio Alkmaar houdt niet op bij haar grenzen, en daarom zoeken wij ook 
aansluiting met andere regio’s, gebieden en overheden.  



• Gemeenten in de Regio Alkmaar hebben te maken met grotendeels 
dezelfde vraagstukken en problematiek waardoor samenwerking een groot 
voordeel heeft en noodzaak is. 

• Beleid van andere overheden zoals Rijk en provincie noodzaken de Regio 
Alkmaar na te denken over haar positie en ambities als regio. In het kader 
van de Verstedelijkingsafspraken dient er voor eind 2008 een 
gebiedsdocument te liggen waarin wij onze ambities als regio kenbaar 
maken om financiële middelen te verkrijgen voor de regio. Daarnaast 
ontwikkelt de provincie Noord-Holland momenteel een structuurvisie. De 
regio heeft inbreng geleverd voor de structuurvisie en wil betrokken 
blijven / zijn bij het opstellen van de inhoud van de provinciale 
structuurvisie en gezamenlijk haar stem laten horen.  

 
Randvoorwaarden 

Om tot een intensievere samenwerking te komen t.b.v de provinciale 
structuurvisie 2040 en mogelijke verstedelijkingsafspraken 2010-2020, en deze 
samenwerking succesvol te laten zijn, dient tenminste aan de volgende 
voorwaarden te worden voldaan: 

• Gezamenlijke doelen die verband houden met wat voor regio de Regio 
Alkmaar wil zijn, moeten geconcretiseerd worden en omgevormd naar 
heldere werkafspraken op basis van gelijkwaardigheid en mede 
verantwoordelijkheid. 

• De Regio Alkmaar stelt een regionale investeringsagenda op waarin 
gezamenlijke doelstellingen, afspraken en projecten benoemd worden. 
Bestaand regionaal beleid zoals de regionale bereikbaarheidsvisie is 
kaderstellend. 

• Het ondertekenen van de intentieverklaring betekent dat gemeenten zich 
gezamenlijk inzetten om de regionale samenwerking te verbeteren en de 
gestelde doelen te realiseren. Dit betekent o.a. het beschikbaar stellen van 
mankracht en geld (zie bijlage).  

• De kosten voor het realiseren van de gezamenlijke doelen worden 
gezamenlijk gedragen, zoals is gebeurd bij de door de gemeenteraden 
vastgestelde regionale bereikbaarheidsvisie (zie bijlage).  

• Maatregelen die de Regio Alkmaar versterken staan voorop. De individuele 
gemeenten in de Regio Alkmaar hebben een eigen identiteit met eigen 
kwaliteiten. In de Regio Alkmaar gaan we ervan uit dat de gemeenten 
elkaar aanvullen en gezamenlijk een complete regio vormen. Dit betekent 
dat gemeenten soms individuele doelen moeten laten varen als een andere 
gemeente in de regio beter aan dit doel kan beantwoorden.  

• De intentieverklaring wordt gebruikt als aanvulling op de regionale inbreng 
voor de provinciale structuurvisie.  

• De intentieverklaring wordt gebruikt als onderlegger voor het op te stellen 
gebiedsdocument in het kader van de verstedelijkingsafspraken. 

• Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de communicatie richting 
gemeenteraden en ambtenaren (zie bijlage).  

 
 



Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Heerhugowaard op 12 
november 2008 
 
 
Samenwerkende gemeenten Regio Alkmaar: 
 
  
 
Gemeente Alkmaar, wethouder N. Alsemgeest 
 
 
 
 
Gemeente Bergen, wethouder J. Stam 
 
 
 
 
Gemeente Castricum, wethouder C. Portegies 
 
 
 
 
Gemeente Graft-de Rijp, wethouder D. van der Goot 
 
 
 
 
Gemeente Heerhugowaard, wethouder J.W. de Boer 
 
 
 
 
Gemeente Heiloo, wethouder J. Ouderkerken 
 
 
 
 
Gemeente Langedijk, wethouder W. Nugteren 
 
 
 
 
Gemeente Schermer, wethouder J.J. van Drunen 



Bijlage 
 
 
Inzet capaciteit en financiën.  

• De acht regiogemeenten spreken af om capaciteit te leveren om de 
intentieverklaring tot uitvoering te brengen. De verdeelsleutel voor de te 
maken kosten om de intentieverklaring tot uitvoering te brengen en het 
realiseren van de gezamenlijke doelen, is het inwoneraantal per 
gemeente.  

• In het PONK-overleg op 30 oktober 2008 is een schatting gemaakt van de 
te maken kosten. Er is afgesproken dat de gezamenlijke kosten tot eind 
2009 (31 december 2009) maximaal 100.000 euro zullen bedragen. De 
kosten worden gezamenlijk gedragen, en zoals hierboven beschreven 
verdeeld.  

 
Communicatie  

• De colleges van B&W van de acht regiogemeenten ondertekenen de 
intentieverklaring en zijn hiermee verantwoordelijk voor de uitvoering en 
het proces. Per gemeente is één wethouder benoemd die bestuurlijk 
verantwoordelijk is voor de communicatie en afstemming voor de 
onderwerpen intentieverklaring, verstedelijkingsafspraken en provinciale 
structuurvisie.  

• De gemeenteraden zullen actief geïnformeerd worden over de 
ontwikkelingen omtrent de intentieverklaring, verstedelijkingsafspraken en 
provinciale structuurvisie.  

• Eind 2009 zal er een evaluatie plaatsvinden en worden er afspraken 
gemaakt met de gemeenteraden over het eventuele vervolgtraject.  

• Per gemeente wordt één ambtenaar benoemd die ambtelijk 
verantwoordelijk is voor de communicatie en afstemming voor de 
onderwerpen intentieverklaring, verstedelijkingsafspraken en provinciale 
structuurvisie binnen de gemeente. Daarnaast vervullen de burgemeesters 
en gemeentesecretarissen een belangrijke toezichthoudende rol.  

 
Zoeken naar samenwerking 

• De gemeentesecretarissen en de colleges van de regio zullen samen met 
organisatie deskundige de heer Ter Braak onderzoeken welke vorm van 
samenwerking t.b.v. de provinciale structuurvisie en de 
verstedelijkingsafspraken bij onze regio past en hoe deze moet worden 
georganiseerd.  

 


