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1. Aangenaam 
 

 
 
Regio Alkmaar bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de 
Rijp, Heiloo, Heerhugowaard, Langedijk en Schermer. We wonen, werken en 
recreëren met plezier in “onze regio”. Nóg belangrijker is het dat onze inwoners 
dat ook doen. Nu en in de toekomst. We willen graag dat iedereen trots is op 
Regio Alkmaar en dat we een wij-gevoel ervaren: Wij uit de Regio Alkmaar... 
 
We willen zorgen dat het plezierig blijft om hier te wonen. We willen dat er 
voldoende werkgelegenheid is en in de toekomst voldoende goed opgeleide 
werknemers. We willen deze regio zijn karakteristieke kenmerken laten behouden 
en benutten. We willen samenwerken. 
 
Ons logo staat voor samenwerken. Het logo laat de grote lijnen van de regio zien. 
Het blauw van het water aan de kust gaat over in het geel van de strandwallen. 
Het groen staat voor de polders en het rood voor de stedelijke omgeving. In de 
compositie wordt de nadruk gelegd op de regio. De dikke letters onderstrepen het 
belang van de regio met haar diversiteit aan kwaliteiten. Het logo is fris, vrolijk en 
dynamisch. Er zit beweging, richting en verbinding in. De regio gaat vooruit! Alle 
kleuren komen samen in één lijn die als basis onder de regionale 
samenwerking ligt. De kleuren vloeien in elkaar over wat de transparantie in de 
samenwerking symboliseert. Het tekstmerk is blauw, de kleur van de lucht. Het 
staat als toekomstbeeld boven het beeldmerk.  
 
Regio Alkmaar aan de horizon! 
 
U gaat dit logo ook zelf gebruiken om de afspraken die afkomstig zijn uit Regio 
Alkmaar te herkennen als “regionale afspraak”. De besluitvorming in uw eigen 
gemeente vindt op formulieren van de eigen gemeente plaats. Door gebruik te 
maken van dit Logo kunt u zien dat het om een regionale afspraak gaat. 
 

2. Waarom samenwerken? 
De regiegroep heeft voor u een regionale missie en een visie opgesteld als 
antwoord op de vraag: “wat staat ons, als Regio Alkmaar, te doen?” De missie en 
visie bevatten de drie focuspunten uit de Position Paper1: kennis, toerisme en 
duurzaamheid. Onze missie en visie heeft ook een directe link met de visie uit de 
gebiedsagenda MIRT2

                                                 
1 De Position paper “Een toekomst voor Regio Alkmaar” (2008) was een eerste aanzet voor een strategische 
agenda. 

. We moeten onszelf immers ook in het grotere geheel 
plaatsen. Dit vindt u  in de strategische agenda terug bij ‘de wereld om ons heen’.  

2 MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. 
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2.1. Missie Regio Alkmaar  
In opdracht van de gemeenteraden, zullen de kwaliteiten van Regio Alkmaar op 
het gebied van duurzaamheid, kennis en toerisme naar buiten worden gebracht  
op elk denkbaar schaalniveau.  
Wij willen… 
 
… Regio Alkmaar tot een aantrekkelijk woonregio maken door 
goede zorg, onderwijs en werkgelegenheid. De economische 
waarde van de regio wordt waar mogelijk versterkt door het 
faciliteren van een breed en passend onderwijs aanbod, het 
verlenen van kwalitatief goede zorg en goede 
arbeidsmarktvoorzieningen. 
 

Missie Kennis 

… inzetten op toerisme door de polders en de kust te behouden 
naast de historische stad Alkmaar. De unieke landschappelijke, 
culturele en stedelijke kwaliteiten van de regio worden gekoesterd 
onder andere vanuit toeristisch recreatief oogpunt. 
 

Missie Toerisme 

… een duurzame regio creëren op gebied van energie en 
samenleving. Regio Alkmaar gaat voor het realiseren van een 
duurzame regio op het gebied van energie, maar ook voor het 
creëren van een duurzame en gezonde samenleving. De acht 
regiogemeenten werken samen aan een goede energiebalans en 
een evenwichtige woon-werkbalans. 
 

Missie Duurzaamheid 

… Regio Alkmaar blijvend als een sterke en aantrekkelijke regio 
voor mens en bedrijf behouden. Onze bezoekers en burgers 
wonen en recreëren graag in onze regio. Wij werken regionaal 
samen op inhoud en bedrijfsvoering om schaalvoordeel te 
behalen en effectiever te werken. 
 

Missie “Ook binnen 
de focus” 

… Regio Alkmaar op de kaart zetten bij Rijk en Provincie.  
 

Missie “De wereld om 
ons heen” 

 
Hoe gaan we deze missie volbrengen? Dat kunt u lezen in onze visie. Hier staat in 
wat er nodig is om dit allemaal te bereiken! 
 

2.2. Visie Regio Alkmaar 
Regio Alkmaar moet zichtbaar worden bij Rijk en Provincie daarom dragen 
bestuurders in onze regio de gezamenlijke missie uit in bovenregionale 
samenwerkingsverbanden. 
Samenwerken is “samen doen”: Wij werken regionaal samen op inhoud en op 
onze gemeentelijke bedrijfsvoering om schaalvoordeel te behalen en effectiever te 
werken. Daarvoor maken we gebruik van bestaande samenwerkingsverbanden en 
structuren. We verbinden wat al wordt gedaan in die samenwerkingsverbanden en 
maken gebruik van bestaande kennis. Door te verbinden worden we sterker en is 
voordeel voor alle gemeenten te behalen. Door slimme verbindingen te maken 
voorkomen we onnodige bestuurlijke drukte. Regio Alkmaar verhoudt zich op een 
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constructieve wijze tot haar omgeving. De 8 gemeenten hanteren het 
uitgangspunt “onderling respect naar de afzonderlijke gemeenten met waardering 
voor onderlinge verschillen (qua omvang en belangen)”. Daarom kiezen we voor 
besluitvorming in de eigen gemeente: regionale afspraken worden in het eigen 
college of in de eigen gemeenteraad omgezet in gemeentelijke besluiten. 
Regio Alkmaar is een sterke en aantrekkelijke regio voor mens en bedrijf. Voor 
innovatieve bedrijven en onderwijsinstellingen is hier alle ruimte en we zijn goed 
bereikbaarheid. Ook werken we aan een optimale digitale ontsluiting zodat we een 
goed en gewild arbeidsklimaat borgen voor de nabije toekomst. Met elkaar zorgen 
we voor goede randvoorwaarden om een aantrekkelijke regio te zijn om in te 
wonen en te werken. 
 

3. Wat is er al? 
De manier waarop we in deze regio samenwerken ziet er in een plaatje als volgt 
uit. Daarna volgt een toelichting. 
 
 

 
 
. 
 
 

3.1. Regiegroep Regio Alkmaar 
Er wordt in de regio op diverse terreinen samengewerkt. Er gebeurt veel en 
iedereen werkt hard aan een dynamische regio.  De regionale samenwerking kan 
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beter gestroomlijnd worden. Er moet regie gevoerd worden. Die taak ligt bij de 
Regiegroep Regio Alkmaar. De regiegroep heeft  – voor een goede voorbereiding 
- een ambtelijk secretaris aangesteld. De regiegroep verbindt de 
samenwerkingsinitiatieven in de regio en profileert de regio “naar buiten”. 
De huidige samenstelling van de regiegroep is: 
 
Gemeente lid Taak in RRA 
Alkmaar 
 

P. Bruinooge Voorzitter 
P. de Baat Wonen en Economische Zaken 

Bergen H. Hafkamp Duurzaamheid 
Castricum B. Meijer Zorg & WMO 
Graft de Rijp R. Oosterop Jeugd/RMC 
Heerhugowaard JW. De Boer Ruimtelijke Ordening 
Heiloo 
  

H. Veger SOZAWE 
H. Romeijn Vice-voorzitter 

Langedijk H. Cornelisse Toerisme 
Schermer P. Moeijes Laag Holland 
 A. Verburg Secretaris 
Totaal aantal 11   
 

Regie binnen de regio 
De regiegroep faciliteert en ondersteunt de samenwerking in de 
portefeuillehoudersoverleggen, de zogenaamde PORA’s 3

 

, (zie bij 3.3.) waar nodig. 
Het doel is om vooral de dwarsverbanden te ondersteunen en door een 
“helikopterview” zaken aan elkaar te verbinden. De regiegroep voorkomt dat 
zaken dubbel worden gedaan en zorgt er voor dat het beste uit de samenwerking 
gehaald kan worden.  

Twee voorbeelden: 
1. PORA EZ+T gaat houdt zich bezig met de economische ontwikkelingen in 

de regio. Zij hebben, om de bedrijven in de regio te kunnen voorzien van 
goed opgeleid personeel, behoefte aan een goed onderwijsaanbod. PORA 
Jeugd RMC heeft directe contacten met de onderwijsinstellingen in de 
regio. Voor basis en voortgezet onderwijs, maar ook voor Volwassenen 
onderwijs. Zij hebben als doelstelling dat alle jongeren school verlaten in 
het bezit van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn 
bijvoorbeeld stageplaatsen nodig bij bedrijven. Door inzage in de agenda’s 
van de beide PORA’s kan de Regiegroep overzien wat in welk PORA aan 
de orde is. Zij zien de kansen voor bredere samenwerking “aankomen”. 
Omdat ieder lid van de regiegroep gekoppeld is aan een PORA zijn er 
snelle resultaten en korte lijnen te leggen, zonder te veel bestuurlijke 
drukte! 

2. Het PORA Zorg en WMO houdt zich bezig met de vraag hoe bij de 
toenemende vergrijzing in de regio kan worden voldaan  aan de zorgvraag 

                                                 
3 PORA: Portefeuillehouder Overleg Regio Alkmaar. Er zijn er 7 actief: Wonen, duurzaamheid, RO/VV, 
EZ+T, SOZAWE, Jeugd/ RMC en Zorg & WMO 
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bij zorginstellingen zoals verzorgingshuizen en verpleeginstellingen. Om in 
te spelen op de demografische ontwikkelingen moeten er zorgwoningen 
gebouwd worden. PORA Wonen gaat over de vraag hoeveel woningen van 
elk type in de regio nodig zijn. Bouwen we appartementen of 
eengezinswoningen. Bouwen we wel flexibel genoeg? Is antwoord op de 
vergrijzing (ook) gelegen in het bouwen van levensloopbestendige 
woningen? Een combinatie van deskundigheid in beide PORA’s is nodig. 
De Regiegroep kan verbindingen leggen en zorgen voor gezamenlijke 
ambtelijke uitwerking.  

Regio Alkmaar op de kaart  
De tweede taak van de Regiegroep is het gezicht te zijn van Regio Alkmaar naar 
buiten. We zijn een aantrekkelijke en dynamische regio en dat willen we ook in de 
toekomst blijven. Daarom zijn de leden van de regiegroep zich bewust van hun 
positie in de bestuurlijke omgeving en geven zij door regelmatige terugkoppeling 
en jaarlijkse verantwoording blijk van kennis en waardering omtrent de 
(boven)gemeentelijke processen. Zij vertellen wat zij doen om Regio Alkmaar in 
de regio en daarbuiten goed op de kaart te zetten. 
De Regiegroep heeft kennis van de afspraken en ambities op andere 
schaalniveaus en weet die samen met de PORA’s  te vertalen naar de eigen 
regio. De Regiegroep is daarbij de verbindende schakel tussen het regionale 
niveau en de “rest van de wereld”: Europa, Rijk, Provincie, de Metropoolregio en 
Noord Holland Noord. Een voorbeeld van (boven)regionale samenwerking om de 
regio bij het rijk op de kaart te zetten is de gezamenlijke reactie op de rijks-
structuurvisie. De regiegroep onderschrijft de kansrijke clusteraanpak van de 
Provincie Noord Holland en sluit aan bij de oprichting van diverse Boards waar 
Overheid, Ondernemers en Onderwijs samen werken aan één thema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekening 1: bovenregionaal overleg 

 

3.2. Samenwerking op inhoud: PORA’s  
Op inhoud werkt Regio Alkmaar al sinds jaren samen. De inhoudelijke 
samenwerking gaat over Wonen, Onderwijs & Jeugd, Economie & Toerisme, Zorg 
& WMO, Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Sociale zaken & 
Werkgelegenheid en Duurzaamheid.  
Bestuurlijk is de inhoudelijke samenwerking geregeld in de Portefeuillehouders 
Overleggen Regio Alkmaar: de zogenaamde PORA’s. Een PORA is een overleg 
van wethouders die het specifieke onderwerp in hun portefeuille hebben. In een 
PORA zijn altijd de 8 gemeente vertegenwoordigt door hun wethouder. De 
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wethouders overleggen over een gezamenlijke aanpak en maken soms regionaal 
afspraken. De besluitvorming vindt echter altijd in de eigen gemeente plaats.  
Ambtelijk bestaan er diverse regionale werkgroepen die de wethouders in de 
PORA’s ondersteunen. De vergaderfrequentie van de PORA’s zijn verschillend. 
Afhankelijk van de hoeveelheid en omvangrijkheid van de onderwerpen wordt de 
frequentie afgesproken en zo nodig bijgesteld. 

 

3.3. Samenwerking in bedrijfsvoering: SORA 
De gemeentesecretarissen - binnen hun gemeente ambtelijk verantwoordelijk voor 
de bedrijfsvoering – zoeken ook op dit gebied regionaal de samenwerking. Soms 
ontstaat de samenwerking op bedrijfsvoering uit… 

• Noodzaak: een gemeente kan het niet zelf 
• Efficiency: samen is het goedkopen en kan het beter of sneller 
• Inhoud: als je het samen doet is de kwaliteit van dienstverlening of kennis 

hoger 
• ‘Opdracht’: de rijksoverheid stimuleert de samenwerking. 

Hoe het ook tot stand komt, het levert altijd “iets” op voor Regio Alkmaar. De 
gemeentesecretarissen uit de regio hebben regulier overleg met elkaar: 
Secretarissen Overleg Regio Alkmaar (SORA). Zij zoeken samenwerking 
bijvoorbeeld op het gebied van ICT (Schermer-Alkmaar) of belastingen (Bergen-
Alkmaar). Dat hoeft niet altijd met alle acht regiogemeenten samen. Soms heeft 
een kleine gemeenten behoefte aan ondersteuning van een grotere. Zij komen 
dan samen tot afspraken.  
 

3.4. Overleg regiosecretaris en regiocoördinatoren 
De secretaris die de leden van de regiegroep voedt met informatie over de 
regionale samenwerking krijgt deze informatie door soms zelf de PORA-
vergaderingen bij te wonen en door structureel met de regiocoördinatoren, die de 
PORA’s ondersteunen, te vergaderen over de inhoud van de regionale 
samenwerking die in de PORA’s aan de orde is.  
Op deze manier ontstaat ook ambtelijk de verbinding tussen de PORA’s en kan 
worden afgestemd wat er in de regio gebeuren moet en er kunnen afspraken 
worden gemaakt over wie dat op gaat pakken. 
De regiocoördinatoren hebben op hun beurt weer overleg hun collega ambtenaren 
op dit specifieke onderwerp van de andere gemeenten.  
 

3.5 Burgemeesters Overleg Regio Alkmaar 
De Burgmeesters van de 8 regiogemeenten hebben een overleg op hun 
specifieke portefeuille: openbare orde en veiligheid. Natuurlijk komen er ook 
andere zaken aan de orde die met het Burgemeesterschap te maken hebben.  
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4. Dit gaan we doen 
De Position Paper “Een toekomst voor Regio Alkmaar”, was een goede eerste 
aanzet voor een strategische agenda. Nu is het tijd om de gedachten verder te 
ontwikkelen. Dat is gebeurd in de Strategische werkagenda Regio Alkmaar 2012-
2014.  
Deze agenda bevat een aantal nieuwe punten, omdat  we de punten uit de 
Position Paper hebben aangevuld met de laatste ontwikkelingen: het nieuwe 
bestuursakkoord en het collegeprogramma van Gedeputeerde Staten. Nieuw is 
ook de samenhang, de relatie tussen de regio en de omgeving. We hebben de 
strategische doelstellingen gekoppeld aan onze missie en visie (zie paragraaf 1). Ook 
hebben we een koppeling gemaakt met het bovenregionale beleid van Noord 
Holland Noord, Provincie Noord Holland, de kansrijke clusterbenadering (zie tekening 
2) en het “top-sectoren” beleid van het Rijk. De kracht van dit document zit in de 
verbinding. 
 
 

 
 
Tekening 2.  De kansrijke clusterbenadering en “top-sectoren” beleid van het Rijk 
 
 

4.1. De Strategische Werkagenda Regio Alkmaar 2012-2014 
De strategische werkagenda Regio Alkmaar 2012-2014 is gebaseerd op de 
Position Paper en op de – op hoger bestuursniveau vastgestelde documenten als 
- de gebiedsagenda MIRT. In de regionale uitvoeringsagenda vindt u specifieke 
projecten die worden uitgevoerd om de strategische doelstellingen te behalen. 
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Duurzaamheid 
De duurzame emissieneutrale Regio Alkmaar wordt in 2030 onder andere 
gerealiseerd door in 2012 aan te haken bij het Energy Board van Provincie Noord 
Holland. We gaan in gesprek met stakeholders en stimuleren het rijden op biogas 
of met elektrische auto’s. De benutting van de HVC restwarmte, nu al onderwerp 
van regionaal overleg, speelt een belangrijke rol bij het behalen van die 
doelstelling. De duurzame gezonde samenleving moet geborgd worden door een 
goede kennis van de demografische ontwikkelingen en het zorgen voor goed 
onderwijs, goed opgeleide werknemers op een evenwichtige arbeidsmarkt. We 
gaan in 2012 een regionale visie ontwikkelen op de voorzieningen in onze regio 
(wat, waar) en het behoud ervan. 

 
NB: de witte vlakken zijn afkomstig uit de Position Paper 

Duurzaamheid  
Missie en Visie  Strategische doelen  
De Regiegroep Regio Alkmaar (RRA) gaat voor het 
realiseren van een duurzame regio op het gebied van 
energie, maar ook voor een duurzame gezonde 
samenleving. Er wordt met de acht regio gemeenten 
samen gewerkt aan een goede energiebalans en een   
evenwichtige woon- werkbalans. 

In gesprek treden met stakeholders die een 
bijdrage kunnen en willen leveren aan de 
ontwikkeling van regio Alkmaar als duurzame 
regio en bespreken wat die bijdrage kan zijn. 
Stimuleren klimaat neutraal rijden op Biogas 
Projecten opzetten om duurzaam bouwen en 
renoveren te stimuleren 
Benutting restwarmte (HVC) 
Uitvoeringsplan opstellen om te komen tot een 
emissie neutrale Regio Alkmaar 
Regionale duurzame energie maatschappij 
ontwikkelen 
Regio Alkmaar wordt één van de pilots van de 
provincie "kansrijke locatie energieneutrale regio" 
Visie ontwikkelen op compleet pakket duurzame 
(zorg) voorzieningen 
Regio Alkmaar heeft visie op de effecten van de 
regionale demografische ontwikkelingen voor wat 
betreft wonen, zorg, onderwijs, arbeidsmarkt 



11 van 16 
 
 

11 
Strategische Werkagenda regio Alkmaar 2012-2014 

A. Verburg 
03-11-2011 

Toerisme 
Regio Alkmaar heeft op het gebied van “Leisure” een hoop te bieden. We sluiten 
aan bij het Leisure Board om onze stranden, polders, bossen en 
waterrecreatiemogelijkheden onder de aandacht te brengen. Door 
onderscheidende arrangementen samen te stellen houden we de toerist van in 
onze regio. We ontwikkelen visie op behoud van de culturele voorzieningen en 
diversiteit van landschap. Dat doen we samen met stakeholders als het 
Hoogheemraadschap en we zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs op dit 
gebied in onze regio. 
 
 
Toerisme 
 Missie en Visie  Strategische doelen  
De unieke landschappelijke, 
culturele en stedelijke kwaliteiten 
van de regio worden gekoesterd 
onder andere vanuit toeristisch 
recreatief oogpunt. 

Instellen van een overkoepelend "Leisure Board" waarin gemeente 
provincie en ondernemers zorgen voor een samenhangend beleid 
(visie en uitvoeringsprogramma) en te werken aan 
kwaliteitsverbetering 
Verbeteren aantrekkelijkheid kustplaatsen en een betere ontsluiting 
kustplaatsen 
P&R plekken in de regio in weekeinden en vakanties beschikbaar 
stellen voor pendelvoorzieningen naar de kust met opstapplaatsen 
voor bus en fietsverhuur. 
Aanleg fiets en wandelpaden netwerk en passanten plaatsen voor de 
recreatievaart 
Onderscheidende arrangementen samenstellen, aanbieden en actief 
promoten 
Regio Alkmaar sluit aan bij het nieuwe programma voor recreatie en 
toerisme van Provincie 
Regio Alkmaar zoekt actief de samenwerking met HHNK voor 
onderzoek naar mogelijkheden om waterberging te combineren met 
Recreatie. 
Overzicht opstellen van culturele spreiding van aanbod en 
cultuurparticipatie, zodat de overdracht van cultuureducatie in de 
eerstelijn van provincie naar naar gemeenten goed kan worden 
opgevangen. 
Visie ontwikkelen hoe de diversiteit binnen de regio Alkmaar aan 
landschappen en recreatiemogelijkheden actief kunnen worden 
gepromoot, beschermd en benut. 
Regio Alkmaar onderzoekt de mogelijkheden voor economische 
activiteiten in recreatiegebieden. 
RRA stimuleert het onderbrengen van onderwerpen met betrekking 
tot Cultuur in PORA EZ+T i.p.v. een apart PORA Cultuur  

NB: de witte vlakken zijn afkomstig uit de Position Paper 
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Kennis 
Regio Alkmaar is een economisch aantrekkelijke regio voor bedrijven en voor 
werknemers. We creëren broedplaatsen voor creatieve en innoverende 
ondernemers . En we gebruiken die creativiteit als spin off voor de innovatie. We 
brengen partijen bij elkaar om op het gebied van topsport en medische kennis de 
krachten te bundelen. Top opleidingen, stakeholders en overheid moeten samen 
deze doelstellingen realiseren. 
 
 

Kennis: Missie en Visie  Strategische doelen  
De economische waarde van 
de regio wordt versterkt waar 
mogelijk door het faciliteren van 
een breed en passend 
onderwijs aanbod, het verlenen 
van kwalitatief hoge zorg en 
goede 
arbeidsmarktvoorzieningen. 

Het creëren van ‘broedplaatsen’ voor startende, innovatieve 
ondernemers. 
Inventariseren huisvestingsbehoefte van studenten en opzetten 
aantrekkelijke huisvestingsprojecten, onderscheidende voorzieningen 
en evenementen. 
Aantrekken van meer gespecialiseerde (top)opleidingen op het gebied 
van toerisme, gezondheid, sport en duurzaamheid die goed aansluiten 
bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. 
Partijen bij elkaar brengen om een koppeling te stimuleren tussen 
topsport, zorg (MCA), onderwijs, bedrijfsleven, kennisontwikkeling (life 
science park) en kennistoepassing. Dit kan bijvoorbeeld door het 
organiseren van een jaarlijkse duurzaamheidsweek waarin bedrijven 
worden gestimuleerd naar buiten te treden en kennis uit te wisselen. 
In gesprek treden met stakeholders die een bijdrage kunnen en willen 
leveren aan de ontwikkeling van regio Alkmaar als kennisregio en 
bespreken wat die bijdrage kan zijn.  
Versterken creatieve industrie als spin-off voor innovatie. 

Visie ontwikkelen op hoe in Regio Alkmaar ontwikkelingen op gebied 
van Kennis en innovatie kunnen worden ondersteund. 

NB: de witte vlakken zijn afkomstig uit de Position Paper 
 
 

Ook binnen de focus 
Een belangrijk focuspunt is de komst van de drie grote decentralisaties: AWBZ, 
WWnV en de jeugdzorg. Om deze stelselwijzigingen goed aan te kunnen, moeten 
we er regionaal de schouders onder zetten. Maar ook het anticiperen op de 
demografische ontwikkelingen om een economisch gezonde regio te blijven is een 
aandachtspunt. Net als regionale bereikbaarheid, economische visie, ontwikkelen 
van woonvisie en herstructurering van bedrijventerreinen. De kleine kernen 
verdienen in deze speciale aandacht: we houden ze leefbaar en vitaal. We zoeken 
en behouden de aansluiting met de Provinciale benadering. 
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Ook binnen de Focus  
Missie en Visie  

Strategische doelen  

De regio Alkmaar is een sterke 
en aantrekkelijke regio voor 
mens en bedrijf. Wij werken 
regionaal samen om 
schaalvoordeel te behalen en 
effectiever te werken. De 
inhoudelijke samenwerking op 
gebied van Wonen, Onderwijs & 
Jeugd, Economie & Toerisme, 
Zorg & WMO, Ruimtelijke 
Ordening, Verkeer en Vervoer, 
Sociale zaken 
&Werkgelegenheid en 
Duurzaamheid, heeft inmiddels 
vorm gekregen in Regionale 
Portefeuillehoudersoverleggen. 
Men woont en recreëert graag in 
onze regio. Voor innovatieve 
bedrijven en onderwijs 
instellingen is alle ruimte en er is 
sprake van een goede 
bereikbaarheid. Een ook aan een 
optimale digitale ontsluiting wordt 
gewerkt zodat een goed en 
gewild arbeidsklimaat wordt 
geborgd voor de nabije 
toekomst. De RRA faciliteert de 
PORA’s door de “overview” te 
houden en stevige verbindingen 
aan te brengen tussen de 
verschillende vakgebieden. 

 Een gemeenschappelijke visie ontwikkelen op de spreiding van 
voorzieningen (digitaal, recreatieve, zorg, cultureel), gekoppeld aan de 
diversiteit in woonmilieus en open ruimte. 

Ontwikkelen binnenstedelijke woonmilieus, waaronder het versterken van 
stationslocaties. 

Opstellen van een regionale economische visie en een uitvoeringsprogramma 
op basis daarvan  met samenhang programma Laag Holland . 

Goede kantoorlocaties ontwikkelen op goed bereikbare locaties, zoals 
openbaar vervoerknooppunten. 

Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, waarbij de capaciteit op 
bestaande terreinen wordt uitgebreid. 

Regionale bereikbaarheidsvisie updaten & Stimuleren treingebruik en 
investeringen in het spoor. 

Opstellen van een regionale visie op vitaal platteland en een 
uitvoeringsprogramma op basis daarvan. 

Diverse kleinschalige integrale ontwikkelingsprojecten in kleine kernen om de 
leefbaarheid te bevorderen. 

Bereikbaarheid van de regio zichtbaar maken 

Regio Alkmaar ondersteunt de verbindingen tussen de PORA's en de 
verbindingen tussen bovenregionale overleggen vanuit de visie dat bundeling 
van kennis en netwerken positief bijdraagt aan ontwikkeling van de regio.** 
Regio Alkmaar draagt actief punten aan voor de sociale agenda van de 
Provincie. Deze punten kenmerken zich door een bovenlokaal karakter en 
waarvoor een bovenlokale oplossing moet worden gevonden. 
Regio Alkmaar heeft een regionale visie ontwikkeld (op basis van de RAP, 
regionale woonvisie etc) gebied van woningbouw en woonlocaties die is 
afgestemd met de demografische ontwikkelingen. 

Regio Alkmaar realiseert zich dat vernieuwend arbeidsmarktbeleid 
onontbeerlijk is om voldoende en gekwalificeerd / aansluitend 
arbeidspotentieel te garanderen en om te voldoen aan de eisen en 
bezuinigingen die de Wet Werken naar Vermogen met zich meebrengt. Zij 
faciliteert afstemming tussen gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven. 
Regio Alkmaar onderzoekt hoe om te gaan met het aanbod “passen 
onderwijs”.  

Regio Alkmaar werkt samen aan het beleidkader van de WMO 
prestatievelden 7,8 en 9.   

Regio Alkmaar onderzoekt mogelijkheden voor gezamenlijk optrekken in het 
vorm geven van de drie decentralisaties. Er wordt integraal gekeken naar de 
verschillende decentralisaties. 

Regio Alkmaar heeft een visie op welzijn met een directe koppeling naar 
Olympisch plan 2028 

NB: de witte vlakken zijn afkomstig uit de Position Paper 
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De wereld om ons heen 
Samenwerken is nodig om Regio Alkmaar te promoten en onder de aandacht te 
brengen van Noord Holland Noord, de Provincie Noord Holland en het Rijk. De 
acht regiogemeenten spreken zich over die samenwerking uit door het 
bestuursconvenant te ondertekenen en afspraken te maken over de reikwijdte van 
hun samenwerking in deze regio. Regio Alkmaar is actief in bovenregionale 
overleggen en onderzoekt mogelijkheden in samenwerking met alle partners: 
Provincie, Metropool regio, Noord Holland Noord. De demografische 
ontwikkelingen dienen als uitgangspunt. Samen formuleren we een antwoord op 
de decentralisaties vanuit de rijksoverheid.  
 
De wereld om ons heen 
Missie en Visie  
 

Strategische doelen  
 

De RRA heeft kennis van 
de afspraken op andere 
schaalniveaus en weet die 
samen met de PORA’s  te 
vertalen naar de eigen 
regio. De RRA is daarbij 
de verbindende schakel 
tussen het regionale 
niveau en de “rest van de 
wereld”: Europa, Rijk, 
Provincie, de 
Metropoolregio en Noord 
Holland Noord. 

De Samenwerking tussen de 8 regiogemeenten laten bekrachtigen in een 
Bestuursconvenant 
Kennisnemen van de nieuwe regionale monitor  (op gebied van demografie, 
werkgelegenheid,woningmarkt, bereikbaarheid etc.) van Provincie Noord 
Holland 

Visie op demografische veranderingen van de Provincie vertalen naar visie op 
demografische veranderingen voor regio Alkmaar 
Regio Alkmaar is actief in het promoten van de diversiteit van Provincie Noord 
Holland. 
Regio Alkmaar onderzoekt of kan worden aangesloten bij de metropoolregio 
Amsterdam. Samenwerkingsverbanden kunnen versterking voor beide regio's 
opleveren. 

De Regio Alkmaar volgt de decentralisaties die vanuit de rijksoverheid op hen 
afkomen en blijft op de hoogte vanuit de inhoudelijke PORA’s Jeugd & RMC, 
WMO & Zorg en SOZAWE. Het betreft:Jeugdzorg, AWBZ pakketmaatregel, Wet 
werken naar Vermogen 

Regio Alkmaar werkt samen met de Provincie in haar rol van "bewaker bij het 
opzetten van samenwerkingsverbanden" en benut de inbreng van de provincie 
waar nodig. 

NB: de witte vlakken zijn afkomstig uit de Position Paper 

 
Bij deze strategische doelstellingen horen projecten die worden uitgevoerd om de 
strategische doelstellingen te bereiken. In de bijlage vindt u de uitvoeringsagenda 
van de focuspunten duurzaamheid, kennis en toerisme. U ziet per project welk 
PORA hiermee bezig is en welke andere PORA betrokken worden. Dit overzicht is 
een om u een indruk te geven in de concrete projecten die worden uitgevoerd.  
Het is niet compleet, slechts een selectie.
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Bijlage 1 Uitvoeringsagenda 
 
 

DUURZAAMHEID Project Primaat PORA 
Betrokken 
PORA 

een principe afweging maken tav regionale 
uitwisselbaarheid van locaties voor woningbouw wonen RO 
Benutting restwarmte AVI (HVC). Ontwikkelen warmte net 
Regio Alkmaar Duurzaamheid   
Ontwikkelen van (boven) regionaal netwerk van 
oplaadpunten en gas Duurzaamheid   
Paviljoen 2030 Duurzaamheid RMC Jeugd 
Openbare verlichting LED Duurzaamheid   

Deelneming Off Shore Windturbinepark Duurzaamheid 
EZ+T/Alg, 
VV, RO 

Uitvoeren Pilots met Waterstof Duurzaamheid EZ+T 
Herstructurering naoorlogse wijken Wonen   
bewaakte fietsenstalling* Alg. VV RO   
Verbeteren regionaal OV* Alg. VV RO   
Aanleg P&R terreinen / transferpunten*  Alg. VV RO   
Actieplan energiecluster NHN / EnergyBoard     
Aansluiting zoeken bij Energy Board Duurzaamheid RO 
pilot kansrijke locatie uitvoeringsprogramma energie 
neutrale regio Duurzaamheid 

EZ+T, 
Wonen 

Creëren van zogenaamde “evel playing field” Duurzaamheid   
Ontwikkelen van een financieringsmodel duurzaamheid 
voor particuliere woningbezitter Duurzaamheid   
Grootschalige inkoopactie Zonnepanelen organiseren Duurzaamheid   
Regionale Quickscan (mogelijkheden DE binnen de regio) Duurzaamheid   
Ontwikkelen Duurzame Energie Maatschappij Regio 
Alkmaar (DEMRA) Duurzaamheid EZ+T 
Samenbrengen/ ontwikkelen van duurzame regionale 
(NME) activiteiten voor basis, voortgezet en hoger 
onderwijs Duurzaamheid Jeugd RMC 
Duurzaam agrarisch beheer landschap EZ+T   
Verder uitbouwen Energieloket regio Alkmaar (SMART 
maken incl. communicatie en organisatie van quick wins) Duurzaamheid   
Faitrade gemeente Duurzaamheid   

Heroriëntatie Laag Holland EZ+T   
Pilot SEV programma Duurzaamheid   
*deze projecten worden opgenomen in de Regionale bereikbaarheid visie 
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TOERISME project Primaat PORA 
Betrokken 
PORA 

wandelbrug schermerhorn  EZ+T   
kanosteiger(s) Graft-De Rijp  EZ+T   
Doorvaarbaarheid Langedijk EZ+T Alg. VV RO 
Boulevard Bergen aan Zee EZ+T   
Entree Camperduin EZ+T   
Hotel "Boerenkamer" EZ+T   
Green Beach  EZ+T   
Boulevard Egmond aan Zee EZ+T   
Gebiedsuitbreiding Geestmerambacht EZ+T Alg. VV RO 
Lamoraal Egmond a/d Hoef EZ+T   
Kwaliteitsverbetering campings EZ+T   
Over het hek EZ+T   
Midwinterfeest, museumnacht EZ+T   
Groene Contramal Heerhugowaard EZ+T   
Recreatiewoningen Smuigelpolder  EZ+T   
 
 
 
 

KENNIS Project Primaat PORA 
Betrokken 
PORA 

Oude Hof  EZ+T   
Medisch Onderwijs-innovatie EZ+T   
Technologische innovaties sportbranche EZ+T   
Verbetering sport/medisch gericht opleidingsaanbod + 
kennisontwikkeling EZ+T   
Talentontwikkeling AZ en Regionale Trainingscentra EZ+T   
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