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Welkom

Burgemeester Romeyn (vicevoorzitter Coördinatieteam)
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Uit de rijdende trein stappen en focus aanbrengen



Route naar de Focusagenda
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• Bijeenkomst college Gedeputeerde Staten

• Grote (integrale) thema’s vragen om gezamenlijke aanpak

• Wens om sterk naar buiten te treden, eenduidig te opereren op 

regionale schaal en efficiënt (regio)intern samen te werken.

• De inhoud staat centraal



De vrijblijvendheid voorbij en tempo maken!

Intensivering samenwerking en focus 

aanbrengen.

Nu toe aan echte stap, onze ambities waar 

maken en scharnierpunt worden tussen Noord-

Holland Noord en Metropoolregio Amsterdam. 

Starten met nieuwe aanpak en deze 

gaandeweg evalueren en verfijnen.
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Stand van zaken: profiel Regio Alkmaar 

De deelnemers hebben het economisch profiel bevestigd:

• Toerisme

• Agribusiness

• Innovatief energycluster
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Stand van zaken: ambities Regio Alkmaar 

• Een sterke, herkenbare regio waar het goed wonen, werken en 

recreëren is 

• Een van de meest aantrekkelijke regio’s van Nederland 

• Een regio van intensieve samenwerking en gezamenlijk resultaat; 

een voorbeeld voor anderen

• Een regio die innovatie uitstraalt

• Een regio waar we trots op zijn; sterk profiel en sterk merk
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Stand van zaken: focus aanbrengen

• Behoefte aan smalle focus en daarop samenwerking te intensiveren

• Focus op onderwerpen:

• Aanvullen en versterken

• Strategische inzet gewenst 

• Samenwerking met NHN, provincie, rijk en eventueel Europa

• Voorlopige keuze voor drie focuspunten:

• Wonen 

• Bereikbaarheid

• Energietransitie

• Daarnaast werken we nog steeds samen op andere onderwerpen.

www.regioalkmaar.nl



Focusagenda en sociaal domein

• Het sociaal domein is niet benoemd tot focuspunt, maar de 

samenwerking blijft bestaan

• Het gaat om grote, complexe opgaven en budgetten, daarom willen 

we hier wel kort aandacht aan het sociaal domein geven.

• De complexiteit blijkt uit het volgende schema 
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Focusagenda en sociaal domein
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Opzet van de avond

• Drietal presentaties

• Wonen: Paul Verbruggen

• Bereikbaarheid: Monique Stam

• Energietransitie: Falgun Binnendijk

• Na iedere presentatie gaat de portefeuillehouder met u in gesprek

• 21.30 uur: mentimeter over het geheel

• 22.00 uur: borrel
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Versneld en aantrekkelijk ontwikkelen

Raadsconferentie Regio Alkmaar 7 november 2018

Paul Verbruggen, wethouder Alkmaar

Wonen



Ambitie Regionaal Omgevingsbeeld (2017)

• Aanbieden onderscheidende woonmilieus

• Passend bij eigenheid kernen

• Voorzien in regionale behoefte

• Maar ook:

• Een woningbouwpropositie aan de MRA

• Wij zijn scharnierpunt tussen MRA en Greenport. Dat vraagt 

om maatregelen in de doorstroming en ontwikkeling van n.
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Kwalitatief Regionaal Actieprogramma (RAP)

• Bureau Companen heeft een analyses uitgevoerd van verhuisbewegingen, 

plancapaciteit, bevolkingsprognoses, de vraag/ het aanbod huur-koop en 

een eerste aanzet tot flexibiliteit gegeven

• Tussenconclusie: druk op markt neemt toe, maar vlakt af door ontgroening 

en  vergrijzing. Tekort: sociale huur, middenhuur, goedkope koop en dure 

koop

• Na afronding onderzoek wordt 

concept woningbouwafspraken 

en – programma opgeleverd

• Planning: concept afronden vóór 

januari 2019.
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Ambitie Holland boven Amsterdam (HbA)
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• Gezamenlijk aanbod Holland Boven Amsterdam aan de MRA (juli 2018)

• Bestaande druk regionaal aanbod opvangen

• Hoogstedelijk of vlakbij belangrijke natuur

• Binnen 1200 m van OV-knooppunt

• 30 – 45 minuten reistijd vanaf Amsterdam Centrum

• Lange termijnvisie, terwijl RAP korte termijn beslaat



Vervolg woningbouwpropositie HBA

• Belemmeringen bestaande plannen in beeld brengen

• Nieuwe set afspraken na 2020 (periode RAP)

• Monitoring belangrijk

• Kwaliteitskader, planning en participatie 

• Inzetten data science, in samenwerking met TU Delft

• Provincie actief meenemen in proces, ook in kader 

Woonvisiegelden
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De rol van Rijk en Provincie

• Woningbouwpropositie antwoord op brief Minister Ollongren (maart 2018)

• Minister Ollongren: “Het mag allemaal wel wat sneller (..), we moeten een 

inhaalslag maken, (..) gemeenten hebben de sleutel in handen” (augustus 

2018)

• Veranderende rol Provincie: meer vertrouwen naar en zeggenschap naar 

de regio’s, zeker na vaststelling kwalitatieve RAP

• Provincie: 35-minutengrens rondom Amsterdam, vergroten infrastructurele 

capaciteit ten behoeve van woningbouw

• Op de achtergrond: aanstaande verkiezingen PS (maart 2019)
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Vervolg

• Afronden kwalitatieve RAP vóór 1 januari 2019

• Vervolg uitvoering woningbouwpropositie

• Verbinden met de MRA

• Data science actief inzetten

Uitdagingen: 

• (Boven)regionaal gebrek aan ambtelijke capaciteit

• Regionale samenwerking en programmering

• Relatie met Provincie en de nieuwe Omgevingsverordening (2019)
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Bedankt voor uw aandacht



Een gezamenlijke opgave?
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Monique Stam, wethouder Heerhugowaard

Bereikbaarheid
Regio Alkmaar:



Visie
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Ambitie Regionaal Omgevingsbeeld

Wij zijn scharnierpunt tussen MRA en Greenport. Dat vraagt blijvende 

investeringen in de robuustheid van onze netwerken en doorontwikkeling 

van de knooppunten:

• Snelle noord-zuid verbindingen (verkorten reistijd)

• Ontwikkel innovatieve, HUB-stations voor overstap (first & last mile)

• Verbeter de oost-west verbindingen 

• Versterk de stationsomgevingen

• Verdichting in kernen en OV-knooppunten

• Ontwikkeling hoogwaardig regionaal fietsnetwerk

• Aandacht voor digitale infrastructuur
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Ambitie Holland boven Amsterdam (HbA)

• Noord-Holland Noord is goed bereikbaar per spoor; over de weg en 

digitaal

• De aansluiting met de MRA is op orde en de bereikbaarheid zorgt voor 

een leefbare regio

• Inzet op een robuuste weginfrastructuur op alle niveaus 

• Onderzoek haalbaarheid optimale aansluiting op de Europese 

hoofdinfrastructuur, via de A23 van Alkmaar naar Zwolle e.v.

• Goed openbaar vervoer (ook intern fijnmazig) en directe 

spoorverbindingen zijn onmiskenbaar van belang 

• Verbonden zijn betekent ook een excellente 

digitale bereikbaarheid
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Bereikbaarheidsvisie Metropool Amsterdam

o.a. uit de Provinciale Omgevingsvisie

• Ring A10 straks voor intern 

verkeer

• A9 steeds belangrijker voor 

doorgaand verkeer 

‘buitenom’

• A23 als nieuwe ring?

• Ontwikkeling grootstedelijke 

OV-systeem

• lange-afstandstreinverkeer 

door de metropool 

aandachtspunt



Bereikbaarheid als voorwaarde?

• Bereikbaarheidsvraagstukken volgen uit allerlei gewenste 

ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen. 

• Welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn nu al in gang en wat is 

de ambitie? 

• Welke gevolgen heeft dat voor de bereikbaarheid?

• Welke gaan knelpunten gaan er ontstaan?

• Waar zetten we als regio op in? 
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Ambities
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40.000 extra woningen 

= 

extra mobiliteit



Strategie

• Vertel met elkaar een consistent verhaal op relevante 

podia op verschillende schaalniveaus

• Benader de lobby strategisch, waar zet je op in en 

versterk hiermee je netwerk- en slagkracht

• Wat is bereikbaarheidsbeleid van rijk en provincie en 

maak je verhaal daar onderdeel van.

• Wees onderdeel van de oplossing in de samenwerking
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Een gezamenlijke opgave!

Bereikbaarheid
Regio Alkmaar:



Vervolgopdracht?

Naast al lopende projecten uit het Regionaal Omgevingsbeeld:

• Maak een integrale visie: geef knelpunten in mobiliteit weer nu 

en in de toekomst en leg relatie met de andere beleidsvelden.

• Netwerkanalyse: waar hebben wij invloed op en op welke 

manier kun je hier op acteren (lobby, input etc.)

• Versterk de lobby (NHN, A8-A9)

• Versterk positie in verschillende programma’s/gremia zoals 

Programma Hoogfrequent Spoor /OV-Toekomstbeeld

• Verbeteren van doorfietsroutes en fietsnetwerk

• Op termijn: verbetering A9-N9 en samenhang met 

ongelijkvloerse kruisingen ring Alkmaar

• Op termijn: aanpak N242, koppeling met N23
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Heeft u vragen?



Regionale 

Energiestrategie NHN
Raadsconferentie Regio Alkmaar 7 november 2018

Falgun Binnendijk, wethouder Castricum



Het Klimaatakkoord in wording

49% minder 

CO2 in 2030 

t.o.v. 1990;

5 sectortafels

Zomer 2018 

doorrekening

Najaar 2018 

uitwerking

2019 start



Verplicht of eigen ambitie?

• De regio’s zijn aan zet: gemeenten werken samen 

met provincie en waterschap om tot een eigen 

regionale energiestrategie (RES) te komen;

• Het Rijk zorgt voor stimulerende wet- en regelgeving;

• Alle RES’en tellen op tot de landelijke ambitie:        

49% CO2 reductie 2030, 35 Twh opwekking uit 

duurzame bronnen en doorkijk naar energieneutraal 

2050;

• Komen de regio’s er samen niet uit dan verdeling van 

de restopgave vanuit het Rijk.



Stimulerende wet- en regelgeving

• Energiebelasting op gas omhoog, op elektriciteit 

omlaag;

• Gebouw gebonden financiering;

• Wijkgerichte benadering;

• Woningcorporaties als startmotor;

• 50% opwek op land in lokaal eigendom (ambitie);

• Rendabele isolatie woningen bij aankoop (vanaf 

2030 verplicht?);

• ‘Inkeerregeling’ nieuwbouwplannen op gas;

• Opschaling geothermie en aquathermie.



Wat staat in een Regionale Energiestrategie?

• Analyse van energieverbruik, potentie & ambitie 

van de regio

• Aanbod hernieuwbare warmtebronnen & opwek

• Inzicht in consequenties infrastructuur & opslag

• Werkstructuur voor realisatie

• Globale planning transitie tot 2030



Waar moet je rekening mee houden?

• Afstemming met (boven)regionale & lokale 

stakeholders

• Maatschappelijk draagvlak 

• Afgewogen met andere regionale en lokale 

opgaven 

• Gemeenten, provincie en waterschap 

hebben gezamenlijke verantwoordelijkheid



Wat zijn de deadlines?

• Startnotitie gereed en vastgesteld: 

na ondertekening Klimaatakkoord: april/mei 2019

• Eerste concept Regionale Energiestrategie     
6 maanden na ondertekening Klimaatakkoord

• Definitieve RES gereed en vastgesteld:

1 jaar na ondertekening Klimaatakkoord



Wanneer is de raad aan zet? 
(en de staten en het AB van het Waterschap)

• Vaststellen startnotitie met kaders, plan van 

aanpak & budget (april/mei 2019)

• Concept RES bespreken: oplossingsrichtingen 

en dilemma’s (3e kwartaal 2019)

• Vaststellen definitieve RES (voorjaar 2020)

• Vertaling visie in ruimtelijk beleid (2020 e.v.)

• Bij de uitvoering (bij strategische keuzes, 

budgetvragen, beleidswijzigingen etc.)

• Gemeentelijke warmtetransitievisie (2021 

gereed en vastgesteld)



Heeft u vragen?



Proces Focusagenda

• 1e Focussessie (4 juli) over regionaal profiel

• 2e Focussessie (5 september) over randvoorwaarden

• Collegeconferentie (2 oktober)

• Raadsconferentie:

• 7 november (inhoud): stand van zaken, focuspunten

• 9 januari 2019 (vorm): rol van de raden bij regionale

samenwerking

• Collegeconferentie (begin 2019)

• Besluitvorming in colleges en raden (begin 2019)
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Bedankt voor uw aandacht!

Kijk voor meer informatie op regioalkmaar.nl


