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Blok Ruimte 
In het regiobeeld 2025 is aangeven binnen het ruimtelijk economisch domein samen te werken waar mogelijk op het gebied van Wonen, Duurzaamheid, Economie en ruimtelijke 
Ordening. De onderwerpen worden behandeld in de PORA’s Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Wonen, Duurzaamheid, Economische Zaken, toerisme en recreatie.am.  
Vanaf 1 januari 2015 vormen zij het “Blok Ruimte” 
 
De directe koppeling met de ambitie uit het regiobeeld 2025: De regio Alkmaar is sterk onderdeel van NHN door vooral in te zetten op Agri, Energy en Leisure.  De regio bereidt zich 
voor op de demografische opgave van de komende decennia: vergrijzing/ontgroening, veranderende gezinssamenstelling, daling beroepsbevolking. Samen zetten we in op leef-
baarheid, voorzieningenniveau en bereikbaarheid1. 

Onderwerp Waar gaat erover? Herkomst Project Regionaal aanspreekpunt2 Planning Informatie gemeente 
raden 

1. Regionaal economi-

sche visie 

De regionaal economische visie is vastgesteld en 

voorzien van een nieuwe uitvoeringsagenda. 

Deze agenda wordt vanaf 2017 uitgevoerd. (zie 

bijlage 2) 

 Bestuurlijk: V. Kloos 
Ambtelijk: B. Koopman 

  

2. Toeristische visie en 

actieplan 

De toeristische visie is vastgesteld. Deze visie 

geeft aan hoe de zeven gemeenten het regionaal 

toeristische product willen versterken. Er is voor 

2017 een uitvoeringsplan gemaakt. (zie bijlage 2) 

Jaarplan 2017 Bestuurlijk: O. Rasch 

Ambtelijk: G. Kloosterman 

  

3. Regionale Detail-

handels visie 

De provincie vraagt van elke regio een detailhan-

delsvisie. Hierin staat o.a. wat er aan detailhan-

del is in elke gemeente en wat er aan detailhan-

del gepland staat. 

 Bestuurlijk: V. Kloos 

Ambtelijk S. De Boer 

  

4. Herstructurering 

Verblijfslocaties 

Volgt nog     

5. Omgevingswet  Doel: hoe kunnen wij elkaar versterken / regionaal 
kennis delen inzake de Omgevingswet. Dit wordt opge-
pakt in de regionale werkgroep RO. 

Rijk Bestuurlijk: nog onbekend 
Ambtelijk: L. Aarts 

Volgt Volgt 
 

                                                           
1 Regiobeeld 2025 pag. 5 “Regio Alkmaar ruimtelijk Economisch” 
2  Uw eigen portefeuillehouder in het college van B&W is altijd uw eerste aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen 
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6. Regionale Structuur 
Scan, tweede fase: 
Omgevingsbeeld Re-
gio Alkmaar 

 

Ruimtelijke vertaling van het regiobeeld 2025 op basis 
van de ruimtelijke reeds vastgestelde documenten en 

ontwikkelingen. De eerste fase is afgerond: de nul-
meting is klaar.  
Nu volgt fase twee: de invulling van het Regio-
nale Omgevingsbeeld 

Jaarplan 2017 
Programma  
/ Omgevingswet 

Bestuurlijk:  
A. van de Ven 

Ambtelijk: 
L. de Boer / L. Aarts 

  

7. Provinciaal Ruimte-
lijke Verordening 
(PRV) 

Wordt jaarlijks gewijzigd. Bij updates reageert regio 
Alkmaar of Noord-Holland Noord. Bestuurlijk en amb-
telijk worden afspraken gemaakt. Nu is n.a.v. regionaal 
bezwaar de volgende aanpassing aan de orde:  
1, Instemmen  versus afstemmen (hoe te regelen) 
2. Contourenkaart Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) 
3. Meedenken met uitvraag provinciaal onderzoek. 
 

Provincie 
 

Bestuurlijk: A. van de Ven 
Ambtelijk: L. de Boer 

Volgt 
 

Volgt 
 

8. MIRT-NowA A9 Uit de Analysefase zijn oplossingrichtingen gekomen. 
Deze en het afweegkader worden verder geconreti-
seerd. Vervolgens worden de uit de oplossingsrichtin-
gen samengestelde maatregelenpaketten ‘gescoord’ 
op hun bijdrage aan de verbetering van bovenlokale 
bereikbaarheid en van de knelpunten op/aan de A9.  

Rijk Bestuurlijk: M. Stam / 
M.Steeman 
Ambtelijk: P. Tiggelaar 

Mei/juni 2017 besluit 
over oplossingsrich-
tingen en projecten 
richting I&M 

2de kwartaal 2017 

9. Lobby A23 Deze lobby staat nog in de startblokken, er wordt 
afgewogen of Regio Alkmaar hierachter staat. 
Randvoorwaarde is dat deze lobby het traject 
MIRT-NowA A9 versterkt richting het rijk. 

Regio West-Fries-
land, Noord-Holland 
Noord 

Bestuurlijk: J. Nieuwenhuizen. 
Ambtelijk: L. Aarts 

Volgt volgt 

10. RAP II, 2016-2020 
Regionaal Actie Plan 
Wonen 

De gemeenten in de subregio’s in NH stellen met 
elkaar een RAP Wonen op. De provincie be-
spreekt deze RAP’s met de subregio’s. Doel is om 
de woningbouw opgave te plannen. 

Provincie Bestuurlijk:  
P. van Huissteden 
Ambtelijk: 
Stephan Plezier 

volgt volgt 

11. Regionaal actieplan 

Duurzame Energie 

In aansluiting op het burgemeesters convenant 

en ondersteund door het klimaatfonds. Dit is het 

programma voor de onderliggende projecten zie 

bijlage 1. 

Duurzaamheid Bestuurlijk:  

O. Rasch / J. Nagengast 

Ambtelijk:  

R. Nigten 

Doorlopend, zie pro-

jecten in de bijlage 

 

In 2015 voorgelegd 

aan de raad. Burger-

meesterconvenant is 

17-10-2015 onderte-

kend in Brussel 
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12. DECRA3 

Duurzame Energie Co-

operatie Regio Alkmaar 

Stimuleringsfonds voor diverse duurzame energie 

projecten 

Duurzaamheid Bestuurlijk:  
J. Nagengast 
Ambtelijk: 

M. Rademaker 

volgt volgt 

13. Noord Holland 

Noord 

- ONHN 

 

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de ge-

meenten in Noord Holland Noord, de Provincie 

en het ONHN loopt tot 2018. Uit de evaluatie 

komt naar voren dat een nieuwe samenwerking 

gewenst is gebaseerd op een economische 

sprong voorwaarts. 

Jaarplan 2017 Bestuurlijk:  
M. Stam 
Ambtelijk: 

L. Aarts 

B. Koopman 

L. de Boer 

 

 het ambitiedocument 

NHN is in 4de kwartaal 

2016 aan de raden 

ter kennisname aan-

geboden. 

14. Bestuurlijk Afstem-

mings Overleg 

Het ambitiedocument NHN is eind 2016 vastge-

steld. Dit document maakt ook deel uit van de 

nieuwe koers in de regionale samenwerking op 

NHN niveau. E bijbehorende actietabel wordt in 

2017 ingevuld en uitgevoerd. 

    

15. Natuur  De Gebiedscommissie Kennemerland is in 2015 

opgeheven. De Regio Alkmaar onderzoekt met 

netwerkpartners hoe een netwerk structuur voor 

de regio ingericht  kan worden.  

 Bestuurlijk trekker:  

Jan Piet Beers  

Ambtelijk trekker:  

G. Kloosterman  

Q1 verkenning  

Q2 rapportage aan 

PORA  

volgt 

 

                                                           
3 DECRA: Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar. Opgericht op 5 november 2014 door HVC en gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Schermer. 
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Zowel in het Blok Ruimte als in Sociaal wordt gesproken over: 
 
 

Onderwerp Waar gaat erover? Herkomst Pro-
ject 

Regionaal aan-
spreekpunt4 

Planning Informatie gemeente raden 

1. Domotica en le-
vensloopbesten-
dig wonen 

De projecten die zijn opgenomen in de woonvisie 
worden de komende jaren uitgevoerd Thuis in de 
Toekomst, Slimste Huis Alkmaar, Bovenregionaal 
project RSA. 

Wonen, Zorg 
WMO 

Bestuurlijk:  
E. Beems 
Ambtelijk: kern-
groep domotica 
 

  

2. Actieplan Sociaal 
ondernemen 

Sociaal ondernemen draagt bij aan de oplossing 
van maatschappelijke vraagstukken: werk voor 
iedereen, circulaire economie en duurzaam on-
dernemen. 

 Bestuurlijk: H. Sna-
bilie 
Ambtelijk: A. Ver-
burg 
 

  

3. Huisvesting ver-
gunninghouders 

 
4. Participatie en in-

tegratie Vergun-
ninghouders 

Huisvesting van statushouders en opvang asiel-
zoekers. De regionale stuurgroep bereidt de dos-
siers voor en tijdens de regiowoensdag wordt te-
rugkoppeling gegeven en een regionale vertaling 
gemaakt. 

 Bestuurlijk: E. Ko-
nijn en P. van Huis-
steden 
Ambtelijk E. Bagge-
laar 
Bestuurlijk : A. 
Tromp Ambtelijk: 
L. Hartnack 
 

  

5. Jaarplan 2017 Om de doelstellingen uit het Regiobeeld 2025 te 
behalen worden speerpunten vastgelegd in jaar-
plannen. Voor 2017 stellen we ook een jaarplan 
vast waarin de werkzaamheden voor dat jaar op 
hoofdlijnen worden vastgelegd. Deze jaarplannen 
worden door de colleges vastgesteld en ter ken-
nisname aangeboden aan de gemeenteraad 

 Deelnemers Coör-
dinatie Team: M. 
Stam, B. Fintelman, 
O Rasch, (P. Dijk-
man, H. Romeyn 
en P. Bruinooge) 

September 2016 bespreking 
Regiowoensdag, besluit ge-
meenteraad december 2016 

 

  

                                                           
4  Uw eigen portefeuillehouder in het college van B&W is altijd uw eerste aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen 
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 Blok Sociaal: 
In het regiobeeld 2025 is aangeven binnen het sociaal domein samen te werken waar mogelijk op het gebied van de drie decentralisaties. Voorheen werden deze onder-
werpen behandeld in de PORA’s:  Jeugd RMC, Zorg WMO, SOZAWE en het Bestuurlijk Team. Sinds 1 januari 2015 doen we deze onderwerpen af binnen het “blok sociaal”.  
 
De directe koppeling met de ambitie uit het Regiobeeld 2025: alle inwoners hebben gelijke kansen op zorg, wonen, onderwijs en werk. Er is in de regio een gevarieerd 
onderwijs aanbod. Er is sprake van een goed spreiding van zorgvoorzieningen. Iedereen doet mee naar vermogen. Extra zorgtaken vanuit het rijk worden efficiënt en  in 
regionaal verband uitgevoerd. 

Onderwerp Waar gaat erover? 
 

Toelichting Regionaal 
Aanspreekpunt5 

Planning:  
besluitvorming  of 
einde project 

Informatie ge-
meente raden 

1. REA  

Regionaal Educatieve Agenda 

De REA is bestuurlijk overleg (3x per jaar)  

met schoolbesturen PO t/m HBO, PORA af-

vaardiging en ministerie.  

De thema’s worden samen bepaald: keuze 

beroepsopleidingen gezien de economische 

ontwikkelingen, afstemming onderwijs ar-

beidsmarkt voor kwetsbare jongeren. 

Verplichting vanuit 

o.a. de Jeugdwet en 

participatie wet 

Bestuurlijk:  B. Fin-
telman 
Ambtelijk: F. Blok-

ker 

 

doorlopend 

n.v.t. 

2. VSV  

Voortijdig School  

Verlaten 

Cijfers met betrekking tot schooljaar 2017-

2018 

 Voor informatie per gemeente kunt u te-

recht op www.vsvverkenner.nl 

Centrumgemeente Bestuurlijk: E. Ko-
nijn 
Ambtelijk: C. Ruiter 

april. 2016 Ter kennisname  

3. Beschermd wonen Stedelijk kompas wordt opgesteld en ge-

meente Alkmaar koopt beschermd wonen 

plaatsen in voor de regiogemeenten 

Centrumgemeente Bestuurlijk: A. v.d. 

Ven 

Ambtelijk: J. Ligt-

hart 

  

4. participatie Regio Alkmaar 

 

 

 

 

Kennisdelen in twee informatiebijeenkom-
sten over de Participatiewet en alles wat 
daarbij komt. Focus daarbij  op arbeidsinstru-
menten als dagbesteding en beschut werk, 

Regionale samen-

werking 

Bestuurlijk:  
G. Oude Kotte 
Ambtelijk:  

P. Gerritsen 

F.Nijman 

April 2017 
 
September 2017 
 
 

 

                                                           
5 Uw eigen portefeuillehouder in het college van B&W is altijd uw eerste aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen 
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Noord Holland Noord 

-Regionaal  

Werkbedrijf 

-Regionaal Platform  

Arbeidsmarkt 

 

loonkostensubsidie en invulling van de Ga-
rantiebanen. 
 
De ontwikkelingen binnen het werkbedrijf, 
met name daar waar het gaat om het werk-
geversservicepunt, worden gevolgd.  
Het werkbedrijf heeft o.a. taken bij het vorm-
geven van het beschut werk en de invulling 
van de garantiebanen voor mensen met een 
arbeidsbeperking. In  onze regio krijgen die 
vorm in het Regionaal Platform Arbeids-
markt.  

 
 
 
Bestuurlijk: G. 
Oude Kotte 
Ambtelijk:  

P. Gerritsen 

F.Nijman 

 
 
 
 
 
doorlopend 
 
 
 
 

5. Inkoopzorg 2017   

afstemmen 18-/18+ 

Voor de gezamenlijke inkoop Zorg en Jeugd-
hulp is extra aandacht nodig voor de over-
gang 18- 18+. Dit is als speerpunt in het Jaar-
plan 2016 opgenomen 

Jaarplan 2016  Bestuurlijk trekker 
: 
A.Tromp 
Ambtelijk trekker: 
Ans Poel 
 

  

6. Programma Jeugdhulp  Binnen het programma Jeugdhulp worden di-
verse projecten uitgevoerd. Zie bijlage 3 

Netwerkorganisa-

tie 

Bestuurlijk: J. Mesu 
Ambtelijk: P. Bu-
walda 
 

  Actieve terugkop-
peling 
 

7. Programma Wmo Wordt nog aangevuld Netwerkorganisa-

tie 

Bestuurlijk: A. 
Tromp 
Ambtelijk: M. 
Beentjes 
 

College besluit na be-
handeling op regio-
woensdag: 
 

Actieve terugkop-
peling 
 

8. Contractmanagement  

Monitoring  

 

Voor de elementen die betrekking hebben op 
de Jeugdhulp: zie bijlage 3 

Netwerkorganisatie Bestuurlijk: nnb 

Ambtelijk:.  M. 

Zondervan 

 

 
 
 

Actieve terugkop-
peling 
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6 Regiobeeld 2025 pag. 20 “We richten het proces zo in” 

 Raadsinformatieavonden 
De regiowoensdag wordt ook gebruikt om raden te informeren over regionale  onderwerpen. Hieronder  treft u een voorlopige planning. Het definitieve 

programma wordt twee weken voor de avond bekend gemaakt op www.regioalkmaar.nl en in de regioalkmaar app 

 

Directe koppeling met het Regiobeeld 2025: Maandelijkse raadsinformatie waar regionale onderwerpen woorden toegelicht; twee maal per jaar een 

regiobijeenkomst.6 

datum locatie Voorlopige onderwerpen  Voorbereiding Opmerking, koppeling bestuurlijke kalender 

1 februari 2017 Bergen Toerisme, RAP, samenwerking NHN , 

ONHN 

  

5 april 2017 Uitgeest    

7 juni 2017 Alkmaar    

4 oktober 2017 Langedijk    

1 november 2017 Heerhugowaard    

http://www.regioalkmaar.nl/
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Bijlage 1: Deelprojecten Duurzaamheid programma Convenant of Mayors 
 

Regionaal actieplan 

Duurzame Energie  

Verduurzamen en le-

vensloopbestendig ma-

ken van bestaande par-

ticuliere koopwoningen 

Het project richt zich specifiek op de particuliere woningei-

genaren. Via een wijk- woningtype benadering van woning-

eigenaren worden zoveel mogelijk particuliere huiseigena-

ren geïnformeerd over mogelijkheden op het gebied van 

“langer zelfstandig wonen” en het energiezuiniger maken 

van de woningen. Per gemeente worden in de periode 2016-

2017 (uitloop voorjaar 2018) 4 wijk-woningtype gerichte bij-

eenkomsten georganiseerd. De “wijkgrootte” ligt tussen de 

250 en 500 koopwoningen. Vooraf worden op basis van 

wijkkansenkaarten bepaald welke wijken het meest kansrijk 

zijn om te benaderen en op welke wijze aangesloten kan 

worden op de doelgroepen in die wijk (woningtype, bouw-

jaar, leeftijdsopbouw, leefstijlen, aanhaken bij renovatie 

plan van woningbouwcorporatie etc.). 

Duur-

zaamheid 

Wonen 

 

Bestuurlijk: M. 

Steeman 

Ambtelijk: V. San-

ders, P. Wildschut 

Voor 15-12-2015 in B&W i.v.m. subsidie-

aanvraag PNH 

Subsidie is toegekend. In 2016 t/m voor-

jaar 2018 worden per gemeente 4 wijk-

woningtype gerichte informatie avonden 

gehouden elk gevolgd door een info bij-

eenkomst over “langer zelfstandig wo-

nen”( i.s.m. werkgroep domotica) 

 

 

Regionaal actieplan 

Duurzame Energie  

SER-Energie akkoord: 

onderdeel  Verduurza-

ming bestaande koop-

woningen: marktont-

wikkeling -samenwer-

king met bedrijfsleven-

realisatie extra arbeids-

plaatsen 

Als aanvulling op de informatievoorziening voor woningeige-

naren, het Duurzaambouwloket, moet ook een gericht aan-

bod (incl. financieringsmogelijkheden) voor diverse doelgroe-

pen, door de marktpartijen ontwikkeld worden. Dit moet dan 

meer eigenaren overhalen om hun huis te verduurzamen. 

Voor bedrijven die willen, kunnen en doen worden workshops 

georganiseerd om hen te stimuleren als samenwerkende be-

drijven met een compleet marktconform aanbod te komen. 

Deze workshops worden mede georganiseerd door de bran-

che verenigingen Bouwend, Ned. UNETO-VNI en de KvK. 

Duurzaam-

heid & 

Economie 

Bestuurlijk: M. 

Steeman 

Ambtelijk: P. Wild-

schut 

Bedrijvenworkshops: 

Juni en sept. 2016: 12 sterk geïnteres-

seerde bedrijven zijn ondersteund in het 

maken van een marktgericht aanbod.  

In 2017 worden bedrijven actiever uitge-

nodigd een passend aanbod te maken bij 

de diverse wijkaanpakken in de gemeen-

ten (zie hierboven).  

De website “DuurzaamBouwloket” zal met 

nieuwe media interventies nog meer be-

kendheid 

 

Bestaande woningbouw 

(koop, huur) nieuwbouw 

Particulieren woningen en sociale huurwoningen. 

Verduurzaming inclusief onderdeel ‘Nul-op de Meter wonin-

gen.’  

Duurzaam-

heid 

Bestuurlijk: 
M. Stam 
Ambtelijk: F. Schui-
temaker 

Een breed informatie traject wordt gehou-

den voor de realisatie van een (boven)regi-

onale ambitie van ‘Nul-op-de-meter bij 

nieuwbouw.  

 

volgt 
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In het voorjaar van 2017 wordt de “Wijk-

Warmtekansenkaart”(i.s.m. prov.NH) voor 

de gemeente opgeleverd en regionaal be-

sproken. 

Regionaal actieplan 

Duurzame Energie  

Bedrijven 

Duurzaam Ondernemen.  

Branches:  landbouw, kantoren, zorginstellingen en groothan-

del. Hieruit voor de regio Alkmaar nog een sub-doelgroep te 

bepalen. 

 Bestuurlijk:  

R. Opdam 

Ambtelijk: J. Snie-

der (regionaal plan) 

en I. Molenaar 

(RUD)  

Uitvoering RUD NHN en bij enkele ge-

meenten inzet van de Stg Energieke Regio 

 

In 2017 wordt onderzocht of een bovenre-

gionaal kennis en expertise centrum voor 

grote zonPV-projecten haalbaar is. 

volgt 

Regionaal actieplan 

Duurzame Energie  

Duurzame energie – 

deel A 

Warmtenet. / CNG punten/ Biocentrale groene energie / In-

vesta keten biovergassing Zonne-energie / Windenergie / Col-

lectieve warmtelevering / Biomassa / Zonneweide op bedrij-

venterreinen 

 Bestuurlijk: 

HHW: M. Stam / 

Alkmaar: J. Nagen-

gast 

Ambtelijk: HHW: F. 

Schuitemaker / Alk-

maar: N. Leffelaar 

 volgt 

Regionaal actieplan 

Duurzame Energie  

Duurzame Energie – 

deel B = DECRA7 

Duurzame Energie Co-

operatie Regio Alkmaar 

Stimuleringsfonds voor diverse duurzame energie projecten. 

De focus in 2016 ligt richting ontwikkeling zon en innovatieve 

projecten 

Duurzaam-

heid 

Bestuurlijk:  

J. Nagengast 

Ambtelijk: 

V. Sanders/N. Lef-

felaar/E. vd Berg 

 jaarstuk-

ken ter 

informa-

tie aan 

college 

en raden 

 

  

                                                           
7 DECRA: Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar. Opgericht op 5 november 2014 door HVC en gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Schermer. 
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Bijlage 2 Uitvoeringsagenda regionaal economische visie Regio Alkmaar 2026     

De visie kijkt tot 2026. De uitvoeringsagenda is een dynamisch document en beslaat een periode van 2 jaar. Over 2 jaar wordt er een nieuwe uitvoeringsagenda ge-

maakt, aangepast aan de actualiteiten en de kansen die dan zichtbaar zijn. Gedurende de komende 2 jaar wordt regelmatig over de voortgang  van de projecten in het 

PORA gerapporteerd. 

 

1e spoor: rijk areaal aan toeristische-, verblijfsrecreatieve- en retailvoorzieningen, gevarieerd en gericht op specifieke doelgroepen, zodat we het profiel krijgen van de 

vrijetijdsbestemming, waar de (terugkerende) bezoeker met naam en persoonlijke wensen bekend is bij de ondernemer. 

 

 
 

Regionale economische visie: doelstellingen Wie? Wat gaan we doen? Tijdpad 

     

1.  Uitvoering Toeristische Regiovisie met volle kracht in-
zetten. 

Gemeenten/ 
DMO/ONHN 
 

Toeristische visie is in 2015 door de raden vastgesteld. Daar is 
een jaarlijkse uitvoeringsagenda aan gekoppeld waarover jaar-
lijks wordt gerapporteerd in het PORA. De doelstellingen 1 t/m 
8 worden in die uitvoeringsagenda uitgewerkt. 
 
Belegd bij ambtelijke werkgroep recreatie en toerisme.  

In uitvoering 

2.  Meer toeristen/recreanten naar regio Alkmaar 

3.  Verblijfsduur verlengen door bijvoorbeeld vestiging at-
tractiepark als trekker 

4.  Meer profiteren van de toeristisch-recreatieve druk en 
toenemend aantal evenementen van Amsterdam  
 

5.  Onderscheidend vermogen vergroten en toeristisch 
aanbod versterken 

6.  Toeristisch-recreatieve ondernemers helpen met uit-
breiden, opknappen, veranderen, moderniseren, inves-
teren. 

7.  Nieuwe toeristisch-recreatieve en gastvrije producten, 
concepten en formules ontwikkelen 

8.  Living lab (permanente ontwikkel- en leeromgeving) in-
richten voor: 
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-verschuiving van massamarketing naar gepersonali-
seerde marketing in toerisme en  
-met toeristische sector en onderwijs mensgerichte 
kwaliteiten uitbouwen. 

9.  Extra fysieke ruimte zoeken voor vestiging en investe-
ring t.b.v. toeristisch-recreatieve ondernemers zonder 
geweld te doen aan landschappelijke en cultuurhistori-
sche kwaliteiten 

Ondernemers/ 
gemeenten/ 
DMO/ONHN 
 

Gemeente kan ondernemers niet sturen maar wel verleiden en 
steunen. Gemeente sluit aan bij wensen van ondernemers. Het 
primaat van het initiatief ligt bij ondernemers. 

In uitvoering 

10.  DMO Holland boven Amsterdam de USP ‘nabijheid Am-
sterdam’ mee te nemen in het verbeteren van de vind-
baarheid van de regio op internet. 

DMO en Alk-
maar marketing 

DMO is een samenwerkingsverband van de meeste gemeenten 
in Noord-Holland Noord en de voormalige VVV’s. Naar verwach-
ting is DMO in 2016 operationeel. Deze twee doelstellingen val-
len in de doelstelling van DMO om Noord-Holland Noord ‘op de 
kaart te zetten’. Ze worden in DMO-verband uitgewerkt. 

In uitvoering 

11.  Versterken Regio Alkmaar als ‘groene periferie’ van Am-
sterdam als alternatieve overnachtingslocatie. 

12.  Goede bereikbaarheid  vanuit de verblijfsaccommoda-
ties in regio Alkmaar naar het centrum van Amsterdam  

Gemeenten/ 
Lobby overleg 

Bereikbaarheid van Regio Alkmaar en NHN richting MRA is 
structureel aandachtspunt in verband met de economische po-
sitie. Vanuit het lobbyoverleg  op NHN niveau is bereikbaarheid 
een belangrijk aandachtspunt. Is ondergebracht in programma’s 
PHS (Programma Hoog Frequent Spoor),uitwerking in Project 
Zaancorridor en  in project MIRT NowA-A9. 

In uitvoering 

13.  Evenementenbeleid als onderdeel van Toeristische regi-
ovisie aanvullen om als overlooplocatie mbt evenemen-
ten voor Amsterdam te kunnen functioneren 

Gemeenten/ 
DMO/Alkmaar 
Marketing 

Is onderdeel van de Toeristische visie. In de regio is er een groot 
en divers aanbod van evenementen, maar is er tegelijkertijd 
veel onbekendheid met het aanbod en de mogelijkheden in de 
regio. De samenwerking en afstemming met betrekking tot eve-
nementen wordt verbeterd, zodat er meer (meerdaagse) eve-
nementen worden georganiseerd. Deze versterken het imago 
van de regio en vergroten de uitstraling naar bewoners en be-
zoekers van buiten de regio. 

In uitvoering 
via Toeristi-
sche visie 

14.  Herstructurering verblijfsrecreatie op basis inventarisa-
tie door het  Ontwikkelingsbedrijf. Door: ruimtelijke in-
strumentarium en wellicht financiële ondersteuning. 

ONHN en ge-
meenten 

Inventarisatie wordt op dit moment gedaan. Op basis daarvan 
worden regionale visies opgesteld voor de ontwikkeling van de 
sector op basis van marktregio’s (niet bestuurlijke regio’s). Deze 
visies worden naar verwachting verplicht gesteld door de pro-
vincie. 

In uitvoering 
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 Detailhandel:    

15.  Nieuw regionaal detailhandelsbeleid is in de maak.  Gemeenten De doelstellingen mbt detailhandel worden in genoemd regio-
naal detailhandelsbeleid uitgewerkt. Hier wordt apart op gerap-
porteerd. 
 
 

Beleid gereed 
in 2016.  
Acties 2016 en 
verder. 

16.  Kwaliteitsverbetering in het detailhandelsaanbod voor 
zowel dagelijkse als niet-dagelijkse goederen. 

Ondernemers/ 
gemeenten 

17.  Aantrekkelijk winkelklimaat houden: ruimtelijk, invulling 
leegstand, concentratie. 

Ondernemers/ 
gemeenten 

 

2e spoor: sturen op een duurzame en brede regionale economie met energie en agri-business als profiel, sectoren die ook van wezenlijk belang zijn voor het functione-

ren van metropoolregio’s maar daar per definitie geen voedingsbodem hebben. 

 

 
 

Regionale economische visie Regio Alkmaar Wie? Wat gaan we doen? Tijdpad 

     

18.  Groeipotentieel in energycluster:  
- Werkgelegenheid in energy cluster met 300 ba-

nen in 2026 laten stijgen.  
- 20% CO2-reductie door 20% besparing op fos-

siele brandstoffen en 20% besparing op duur-
zame energieopwekking. 

 
 

Gemeenten/ 
ONHN 

Ruim baan aan ondernemingen die energietechnologie ontwikke-
len en installaties bouwen, bedrijven die aan de inzet van duur-
zame energie en energieproductie werken op Energy Innovation 
Parc: een deel van bedrijventerrein Boekelermeer is hiervoor be-
stemd. 
 
 
De projecten Energy Innovation Parc, IDEA, Investa uitbouwen. 
Zonneweide Bergen. Realisatie duurzame ring de Vaandel, Heer-
hugowaard. 
Door IDEA en Investa, worden ondernemers en instellingen gefa-
ciliteerd om innovaties naar de markt te brengen.  
Continu aandacht en kansen benutten, inspelen op actuele ont-
wikkelingen. 

In ontwikke-
ling en uitvoe-
ring en gaat 
continu door 

19.  Hèt internationale expertisecentrum voor Groen Gas en biomas-
savergassing tot ontwikkeling brengen onder de naam InVesta. 
Dit is een kennis- en innovatiecluster (living lab) waar R&D onder-
zoeksprogramma’s worden uitgevoerd door bedrijven, kennis- en 

In ontwikke-
ling en uitvoe-
ring en gaat 
continu door 
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onderwijsinstellingen. InVesta biedt hiervoor gemeenschappe-
lijke laboratorium faciliteiten en financiële ondersteuning. 

20.  Milena/Olga, demonstratieplant voor vergassing van biomassa, 
bouwen op het Energy Innovation Parc. Dit functioneert als vlieg-
wiel en lounging customer van InVesta. 

In ontwikke-
ling en uitvoe-
ring en gaat 
continu door 

21.  Incubator IDEA uitbouwen voor small business development, ge-
vestigd bij Inholland. Ideeën en innovaties op gebied van biover-
gassing, systems en duurzaam bouwen worden begeleid naar de 
markt. IDEA is complementair aan InVesta. 

In ontwikke-
ling en uitvoe-
ring en gaat 
continu door 

22.  Profilering regio Alkmaar als energy-regio als West-Eu-
ropees centrum van duurzame energie door projecten, 
activiteiten en bedrijven intensief te promoten. 

 Staat in doelstelling Energy Innovation Parc en Investa. Ook in op-
dracht Ontwikkelingsbedrijf opgenomen.   

In uitvoering  

23.  Een imago als energy-regio claimen kan niet zonder 
breed in te zetten op duurzaamheid door o.a. energie-
besparende acties voor bedrijven en burgers te stimule-
ren. Omgevingsvergunning voor investeringen in duur-
zame energie structureel vereenvoudigen en financieel 
stimuleren bv bij verduurzaming en levensloopbesten-
dig maken van bestaande woningen en bedrijfs- en kan-
toorpanden of bij de ontwikkelingen van warmtenetten. 

Gemeenten Regionaal warmtenet Alkmaar, Langedijk en HHW  In uitvoering  

24.  Proeftuin energiekoplopers: met bewoners verduurzamende 
ideeën in een slimme energieproeftuin genereren en uitvoeren. 

In ontwikke-
ling en uitvoe-
ring  

25.  Duurzame Energiecorporatie Regio Alkmaar (DECRA): innovatieve 
duurzame projecten binnen regio Alkmaar met kennis en financi-
ele middelen tot uitvoering brengen. 

In uitvoering  

26.  Verduurzaming bebouwde omgeving door:  
- het omgevingsvergunningenspoor voor het realiseren van inves-
teringen in duurzame energie structureel vereenvoudigen. Finan-
ciële incentives, communicatie etc. zijn instrumenten die hierbij 
mogelijk ingezet zullen gaan worden;  
- Project Verduurzamen (en levensloopbestendig maken) wonin-
gen, nieuwbouw, bestaande bouw, huur en koop; 
- Verduurzaming bedrijven middels verruimde reikwijdte, project 
energieke regio (in voorbereiding). 

In ontwikke-
ling en uitvoe-
ring  

27.  Zonneweides inrichten voor grootschalige opwekking van stroom 
mbt zonnepanelen. 

In ontwikke-
ling en uitvoe-
ring  
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28.  Onze gemeenten geven het goede voorbeeld mbt duur-
zaamheid in o.a. beleid. 

 Nieuw project: inventariseren wat al gedaan wordt en hoe het 
kan worden uitgebreid in samenwerking met werkgroep duur-
zaamheid. In 2017 projectvoorstel richting PORA. 

2017 

29.  Ontwikkelingen Agribusiness vanuit regio Alkmaar on-
dersteunen tbv agrigebieden binnen regio Alkmaar. 

Gemeenten, 
ONHN 

Toekomstvisie Alton is gereed. Ambitie: Alton in 2030 energie-
neutraal. Ondernemersvereniging Alton is opgericht (OVAL). 
Herstructurering Alton is hiermee ingezet. Alton is de best preste-
rende pilot binnen het landelijke programma Modernisering Teel-
tareaal van het ministerie van EL&I. 

2016 
 
 
In uitvoering 

 
 

3e spoor: sturen op evenwichtige demografische opbouw, waardoor bedrijven, organisaties en instellingen aan voldoende personeel kunnen komen, voorzieningen in 

de breedte op peil gehouden kunnen worden en er een basis blijft om welvaart en welzijn bereikbaar te maken voor alle inwoners, ongeacht hun beperking.  

 

 
 

Regionale economische visie Regio Alkmaar Wie? Wat gaan we doen? Tijdpad 

30.  Demografische opbouw meer in evenwicht brengen: 
jonge gezinnen zijn nodig.  
 

Gemeenten Nieuw project:  Met wethouders Wonen en werkgroep Wonen 
bepalen welke acties gewenst zijn. Regionaal Actieprogramma 
Wonen is in de maak hiervoor. 
Huisvesting voor starters realiseren, die na enige jaren vaak jong 
gezin worden. 
Promotie van regio Alkmaar als goede woonplek voor jonge ge-
zinnen, betaalbaar en goed bereikbaar.  
Door bouwen van passende woningen voor één- en tweeper-
soonshuishoudingen kunnen ouderen doorstromen naar een klei-
nere woning waardoor meer eengezinswoningen vrij kunnen ko-
men. 

RAP in dec 
2016 gereed. 
Vervolgacties 
op basis daar-
van bepalen in 
2017. 

31.  Met MRA in gesprek over hoe regio Alkmaar een bij-
drage kan leveren aan het verlichten van de woning-
druk in de MRA (met focus op jonge gezinnen) 

Gemeenten, 
ONHN 

Noord-Holland Noord maakt een ambitiedocument. Notitie ‘de 
banden aanhalen met de MRA’ is hier onderdeel van. 
 

Ambitiedocu-
ment in 2016 
gereed. 
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Er wordt een nieuw Regionaal Actieprogramma Wonen 2016-
2020 (RAP) voor Regio Alkmaar gemaakt. De relatie met de MRA 
komt daarin aan de orde.  

RAP dec. 2016 
gereed. 
 

32.  Niet commerciële voorzieningen (onderwijs, gezond-
heidszorg, overheidsdiensten) minimaal op huidige ni-
veau houden in de regio, ook vanwege werkgelegen-
heid. 
Voor kleine kernen i.s.m. sociaal domein oplossingen op 
maat creëren om ook daar voorzieningen op peil te 
houden (om sociaal isolement, met name voor oude-
ren, te voorkomen). 

Gemeenten Nieuwe actie: Lokale uitvoering per gemeente, snijvlak tussen 
economisch domein en sociaal domein. Inventariseren of regio-
nale actie nodig is. 

2018 

 

4e spoor: sturen op samenwerking tussen industriële bedrijven, zorg, onderwijs en gemeenten zodat het economisch en sociaal domein als vanzelfsprekend met elkaar 

zijn verbonden en de ‘schotten’ tussen  regelgeving en budgetten zijn weggenomen waardoor voor iedereen meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt worden gecre-

eerd. En met onderwijs van nu dat invulling geeft aan de economie van morgen. 

 

 
 

Regionale economische visie Regio Alkmaar Wie? Wat gaan we doen?  Tijdpad 

     

33.  Beroep doen op opleidingsinstituten, bedrijfsleven en 
instellingen om in goed overleg de opleidingsprofie-
len sterker en aantrekkelijker te maken en waar mo-
gelijk te verankeren met regionaal interessante sec-
toren zoals energy. 

Gemeenten, 
ONHN 

Er is een campus ontwikkeling bij Inholland en via Data Science Alk-
maar, IDEA en InVesta om studenten te binden. 
 

2016 en 
verder 

34.  Regio Alkmaar voor studenten aantrekkelijker maken Gemeente  Rapport Studentenhuisvesting is klaar en geeft inzicht in de vraag naar 
woningen met campuscontract. De vertaling naar de praktijk wordt 
onderzocht.  
Cultuurnota Alkmaar is gereed met daarin acties om de  stad voor jon-
geren aantrekkelijker te maken.  
Zie ook onder 27.  

In uitvoe-
ring 
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35.  Bijzondere leerstoel vanuit universiteit aantrekken 
voor een van de speerpuntsectoren agri, toerisme of 
energy. Overleg tussen onderwijs, bedrijfsleven en 
provincie over aanloopfinanciering. 

Gemeenten PHD programma (voor AIO’s) opzetten op de thema’s Energie, Agri en 
Zorg  ism: 

- (MKB) bedrijven en kennisinstellingen zoals ECN  
- ontwikkelaars van energie uit water en instituten zoals Delta-

ris, Imaris, Nioz en ECN verenigd in Demac (samenwerkings-
verband ) 

- onderwijsinstellingen zoals TU’s Delft, Eindhoven, Twente en 
Energy Academy Europe in Groningen. 

- Greenport NHN 
- Holland Health 
- IDEA 

 
Levert onderwijs op en cross overs. 
 

In voorbe-
reiding 

36.  Kansen op arbeidsmarkt creëren: leven lang leren. 
Samen met  Onderwijs en bedrijfsleven bezien wat 
scholingsmogelijkheden zijn bv opzetten vaste jaar-
lijks terugkerende bijscholingstrajecten gericht op 
(oudere) werknemers en ZZP-ers (bv een moving aca-
demy voor ZZP-ers). 

Gemeenten /  
RPA 

Nieuw project: Onderwijs en EZ doen onderzoek naar mogelijkheden 
voor bijscholingstrajecten oudere werknemers en ZZP’ers.  
Afstemmen met RPA. 

2017/2018 

37.  Economie van de zorgsector faciliteren: domotica, 
langer thuis wonen, meer thuiszorg, meer persoon-
lijke gerichte dienstverlening 

Gemeenten Realisatie van deze doelstellingen gaat via het sociaal domein.  In uitvoe-
ring. 

38.  Economie en sociale domein verbinden met als doel 
dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op el-
kaar afgestemd zijn.   

Gemeenten  Onderzoeken welke actie kan worden ondernomen  om het arbeidspo-
tentieel kwantitatief en kwalitatief goed toe te rusten voor de vraag 
van ondernemers/werkgevers.  
Nieuwe actie: brainstorm om te komen tot innovatieve ideeën.  

2017 

 
 
 

Virtuele en fysieke condities 

 



REGIONALE BESTUURLIJKE KALENDER 2017 

 

  

Behorend bij Jaarplan 2017  

17 

 
 

Regionale economische visie Regio Alkmaar Wie? Wat gaan we doen? Tijdpad 

     

39.  Doen wat al gepland is aan eigen economische visies, 
regioplannen 

Gemeenten In de regio wordt intensief samengewerkt bijvoorbeeld bij de uit-
voering van de visies op werklocaties, detailhandel, toerisme, wo-
nen en economie (inclusief jaarplan ONHN). 

In uitvoe-
ring. 

40.  Opgebouwde ervaring en kennis tussen gemeenten 
uitwisselen (eventueel detachering) 

Gemeenten Voor detachering wordt niet in eerste instantie gekozen, maar wel 
voor uitwisseling van kennis. Als 1 gemeente kennis heeft van het 
instellen van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) dan wordt deze 
kennis uitgewisseld.  

Continu 

41.  Projecten met regio-uitstraling bundelen en bij provin-
cie en rijk checken of financiële steun te verkrijgen is.  

Gemeenten Nieuwe actie: kansen onderzoeken als provincie uitvoerings-
agenda van strategisch beleidskader economie gereed heeft. 

2017 

42.  Toekomstige functionele waarde van bestaande werk-
locaties optimaliseren door o.a. terugbrengen over-
aanbod bedrijventerreinen en stimuleren van de vraag 
naar werklocaties. 

Gemeenten en pro-
vincie 

Onderzoek werklocaties is opgesteld, acties zijn in uitvoering. 2016 en 
verder. 

43.  Verglazing buitengebied Gemeenten en pro-
vincie 

Provincie is een project voor breedband in de buitengebieden ge-
start. Regio Alkmaar sluit hierbij aan.  

2016 en 
verder 

44.  Big data mogelijkheden voor gemeenten in de regio 
inventariseren en benutten. 

Gemeenten/ 
ONHN/ VU / On-
dernemers 

Businessplan voor mogelijkheden gemeenten regio Alkmaar wordt 
door VU en ONHN gemaakt. 

2016 en 
verder. 

 

  



REGIONALE BESTUURLIJKE KALENDER 2017 

 

  

Behorend bij Jaarplan 2017  

18 

BIJLAGE 3 Jeugdhulp  

doorlooptijd 2017 

Activiteit Ambtelijk 

trekker 

Q1 Q2 Q3 Q4 

A. Transformatie     

1.Bovenregionale  

Samenwerking  

a. Jeugdhulp+ 

b. Gecertificeerde instel-

lingen. 

c. Crisisdienst 

Jenny Falke Verdere planning afhankelijk 

van resultaten van boven-

regionale projectleider 

   

1a. Vernieuwing Jeugd-

hulp+ 

Jenny Falke Start vernieuwde aanpak en 

monitoren. Nader uitwerken 

resultaatstu-ring 

Bovenregio-naal bestuurlijk 

vaststellen of andere regio’s 

aansluiten bij aanpak 

eerste evaluatie op basis van 

resultaten-rapportage 

Evt. bijstellen resultaat-afspra-

ken contract 

1b. Gecertificeerde instel-

lingen: Vernieuwing 

dwang/drang 

Frans Stoker Opstellen plan van aanpak 

2018 en bestuurlijk vaststel-

len 

Opstellen van programma van 

eisen en resultaat-verwach-

ting 

Offerteuit-vraag 

Eerste resultatenrapportage 

Afsluiten contract 2018 e.v. 

1c. Vernieuwing crisisfunc-

tie 

Frans Stoker Bestuurlijk vaststellen bo-

venregionaal pva en start in-

richting 

inrichten Voorberei-ding contract met 

betrokken partijen 

Afsluiten contract 
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2. Vernieuwde  

Bekostiging* 

Jelle Daal-

derop 

Uitwerking model en starten 

proef 

Overgang naar implemen-ta-

tiefase o.a. aantrekken 

nieuwe projectleider 

Start fase 2: implementa-tie in 

inkoop en bedrijfs-voering 

Afsluiten nieuwe contracten 

3. Resultaatsturing* Marjan 

Brethouwer 

We sluiten aan bij ontwikke-

lin-gen vanuit VNG mbt 

doelrealisatie 

(2018 start) 

   

4. Digitaal jeugdhulpforum Ans Poel Op minimaal 6 projecten 

denken gebruikers mee.  

 

Project- en communicatiedoe-

len gerealiseerd. 

Evaluatie en borging in organi-

satie. 

 

5. Client in positie  Marina Poel Verdere planning afhankelijk 

van resultaten uit Q4 2016. 

   

6. Vernieuwing resident-

iele pleegzorg 

Joyce Prins Visievorming +  PvE pleeg-

zorg neerzetten 

  Opstellen en afsluiten ver-

nieuwde contract-afspraken 

7. Slimme en effectieve 

preventie 

Martine 

Zweers 

inrichten Offerte-uitvraag Contract 2108 afsluiten  

8.Geharmoniseerde 

PGB Jeugdhulp/Wmo* 

Sevgi Tunali Doorontwik-kelen PGB voor 

andere jeugdhulp-vormen 

Bestuurlijke besluitvor-ming 

op doorontwik-keling 

Bestuurlijke besluit-vorming op 

uitbreiding afwegings-kader en 

vaststellen tarieven 2018 

 

B. Inkoop&contractmanagement     

1. Verlenging contracten 

2017 

Wouter Kwak-

man 
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2. Tariefstelling 2017 Wouter Kwak-

man 

    

3. Alternatief sturingsmid-

del 2017 

Wouter Kwak-

man 

    

4. PDC jeugd op orde Wouter Kwak-

man 

    

5. Aanscherping percelen Laura Ba-

nis/Wouter 

Kwakman 

    

6. Nieuwe werkinrichting 

J&G coaches 

Laura Banis/ 

Marcel van Lo-

chem 

Opstellen implementa-tie-

plan nieuwe werkinrich-ting 

 Offerte-uitvraag Afsluiten nieuw contract 2018 

7. Monitor uitnutting pro-

ductie 

ntb     

C. Verbinding andere decentralisaties     

1. Aanpak kwetsbare jon-

geren 

ntb      

2. Sluitende aanpak 18-

/18+ 

Ans Poel Voorstel voor afronding en 

vervolg bestuurlijk voorleg-

gen 

Implemen-tatie vervolg 

aanpak 

  

3. Passend Onderwijs 

 

3a. Onderwijs/Zorg- 

Betty Pols / 

Sevgi Tunali 
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Arrangementen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b.J&G coaches in vo en 

mbo 

Marcel/Betty Keuzes Nieuwe werkin-

richting regionale J&G coa-

ches per 2018 laten meelo-

pen met planning werkin-

richting J&G coaches, zie B6. 

   

3c. JGGZ in het onderwijs 

 

Se-

vgi/Betty/Es-

ther de 

Graaff? 

 In uitvoering nemen 

 

  

3d. Vernieuwing dyslexie-

zorg 

 

Willie v.d. 

Pijl/Marcel/ 

Betty 

Bestuurlijk akkoord op voor-

stel 

Actieplan gereed en be-

stuurlijk vaststellen 

Implementa-tieplan gereed en 

bestuurlijk vaststellen 

In uitvoering nemen 

 

 

3e. Aansluiting onder-

wijs/jeugd-hulp aan  asiel-

zoekers-kinderen 

Betty     
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