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1. INLEIDING  
 
Dit is het tweede voorstel aan de gemeenteraden van West-Friesland over de Econo-
mische Agenda voor onze regio. Het eerste deel ging over de kaderstelling. In decem-
ber 2014 en januari 2015 hebben zeven gemeenteraden de nodige besluiten geno-
men. Daarmee ligt de hoofdlijn van het regionaal economisch beleid vast.  
Nu volgt de tweede stap: de uitwerking van de gestelde beleidskaders naar concrete 
doelstellingen, activiteiten en budget.  
 
Zo werken we toe naar de Agenda voor West-Friesland met de regionale economi-
sche activiteiten. Daarmee krijgen we een van de belangrijkste middelen om de doel-
stellingen te bereiken van het Pact van West-Friesland. Zoals bekend hebben de ge-
meenteraden de ambitie afgesproken om binnen vijf jaar te behoren tot de tien meest 
aantrekkelijke regio’s van Nederland. Een vitale regionale economie is daarvoor es-
sentieel. Uiteraard past de Westfriese agenda binnen de kaders die zijn afgesproken 
in het Regionaal Economisch Overleg Noord-Holland Noord (REON).  
 
De meeste gemeenten hebben lokaal economisch beleid vastgelegd, in een structuur-
visie of in afzonderlijke beleidsnotitie(s). Lokaal en regionaal beleid liggen in elkaars 
verlengde en vullen elkaar aan. Een regionale agenda is dus zowel het fundament van 
als de kop op het lokale beleid. 
 
De Economische Agenda is op verschillende onderdelen nauw verbonden met de 
Structuurvisie voor West-Friesland. Maar de voorbereiding van voorstellen en activitei-
ten loopt niet gelijk op. Afspraak is dat de besluiten over Economische Agenda leidend 
zijn voor de structuurvisie. Op het niveau van activiteiten zal jaarlijks afstemming 
plaatsvinden. In het activiteitenoverzicht in paragraaf 4.5. is per activiteit vermeld waar 
een verbinding ligt met de structuurvisie en met het Pact. 
 
Dit voorstel is als volgt opgezet: 
Hoofdstuk twee begint met een korte omschrijving van de rol van gemeenten in de 
regionale economie. Daarna wordt omschreven wat ons te doen staat en waar onze 
kansen liggen. Het hoofdstuk eindigt met een samenvatting van de raadsbesluiten op 
de kaders van het economisch beleid: dit zijn de hoofdlijnen waarop we in dit voorstel 
verder werken.  
 
In hoofdstuk drie worden de doelstellingen en thema’s uit de kaderstelling verder uit-
gewerkt. Dit gedeelte gaan we later gebruiken om activiteiten te kiezen, om de resulta-
ten te beoordelen en om de samenhang in activiteiten te kunnen bewaken.  
 
In hoofdstuk vier komt de bestuurlijke en ambtelijke organisatie aan de orde, waaron-
der ook de organisatie van de uitvoering van activiteiten. Daarna wordt beschreven 
welke inbreng van het regionaal bedrijfsleven in de voorstellen is verwerkt. Tenslotte 
wordt een voorstel gedaan voor een effectieve aanpak van de gesignaleerde proble-
matiek.  
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2. GEMEENTEN EN ECONOMIE: ROL EN OPDRACHT  
 

2.1. De rol van gemeenten in de economie  
De rol van gemeenten in de economie is aan het verschuiven. Het is minder bepalend 
geworden. De voorwaardenscheppende taak is het zorgen voor een goed onderne-
mingsklimaat en promotie daarvan. Het gaat hierbij om fysieke maatregelen zoals een 
aanbod van werklocaties en een goede bereikbaarheid. Het gaat ook om niet-fysieke 
maatregelen zoals goede dienstverlening aan bedrijven en het efficiënt houden van 
wet- en regelgeving en procedures.  
Duurzaamheid en innovatie bieden de beste kansen voor economische ontwikkeling. 
Daardoor is ondersteuning van samenwerking een steeds belangrijker taak geworden. 
Samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoekers en overhe-
den (de vier O’s) is een essentiële voorwaarde gebleken voor economische ontwikke-
ling. Dan gaat het om netwerken, verbinden, lobby en promotie. Dit alles is een geza-
menlijke verantwoordelijkheid waarbij de overheidspartners veelal de regiefunctie ver-
zorgen.  
 

2.2. Wat ons te doen staat: de uitdaging/ de opdracht 
Het voorstel tot kaderstelling was gebaseerd op een beschrijving en analyse van de 
Westfriese economie. Ook voor het huidige voorstel – de opgave voor de gemeenten, 
de kansen, de doelstellingen – is dat het geval. Gezien het belang van dit stuk is het 
(als bijlage 2) nogmaals bijgevoegd. 1  
 
De analyse leidde tot de conclusie dat West-Friesland een oer-Hollandse, economisch 
vitale regio is. Dragende sectoren zijn de bouw en de Agribusiness2. Het MKB vormt 
een stevig fundament. Kansrijk zijn de sectoren Leisure en Health, de composietenin-
dustrie en de stedelijke economie.  
 

 W-Friesland bij bestaand beleid 

Omvang eco-
nomie 

Stagnatie tot lichte groei 

Type economie Traditioneel - de natuurlijke en sectorale randvoorwaarden voor 
duurzame innovatie zijn aanwezig; echter (kennis)interacties en 
hoogopgeleide arbeidskrachten ontbreken.  

Welvaart Weinig verandering 

Bereikbaarheid ? - Sterk afhankelijk van prioriteiten Rijk en provincie 

Functie regio West-Friesland blijft een woonregio, belangrijkste cluster wordt 
Agribusiness. Leisure en zorg groeien, maar blijven kleinschalig. 
Eenzijdige afhankelijkheid van MRA wordt versterkt. 

Duurzaamheid  Beleidsmatige focus is aanwezig, maar zal in de praktijk lastig op 
gang komen. 

ICT Digitale innovatie zal volgend zijn aan ontwikkelingen elders, de 
voedingsbodem en randvoorwaarden ontbreken. 

West-Friesland is kwetsbaar in vraag naar en aanbod van hoogopgeleiden en in enke-
le sectoren waar technische vaklui nodig zijn. De metropoolregio biedt kansen (veel, 
ook hoogwaardige banen binnen reisafstand, en afnemer van producten) maar ver-
oorzaakt ook risico’s (een mogelijke “braindrain” naar het MRA-gebied).  
 
Daarna is geconstateerd, dat we te maken hebben met een aantal ingrijpende en snel-
le maatschappelijke ontwikkelingen. Circulaire economie/ duurzaamheid, kenniseco-
nomie en de noodzaak van kwaliteitsverbetering zijn de trefwoorden.  
Vervolgens laat het toekomstbeeld uit de scenariostudie zien, dat de regio toch een 
reële kans loopt om achterop te raken.  
                                                
1 Regionale economie West-Friesland, beschrijving en analyse. Met bijlagen.  
2 Ook in deze notitie wordt een aantal Engelse termen gebruikt. Dat is noodzakelijk om goed aan te sluiten bij de 
terminologie die in Noord-Holland Noord gebruikt wordt. . 
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Bij ongewijzigd beleid is er waarschijnlijk sprake van een volgzame houding waar het 
gaat om innovatie en een aanzienlijk risico van beperkte groei of zelfs stagnatie. De 
economische ontwikkeling wordt afhankelijker van de Metropoolregio. De conclusie 
blijkt uit onderstaande grafiek.  
 

 
 
 
Er is dus actie noodzakelijk om niet achterop te raken. Wil de Westfriese economie 
vitaal blijven, dan komt de opgave in essentie neer op het verschuiven van de ovaal 
richting duurzame groei.  
 

 
 
 
 

2.3. Waar de kansen liggen  
Duurzaamheid (People, Planet, Prosperity) en innovatie op basis van samenwerking 
vormen de beste kansen. Dat betekent in het algemeen: kiezen voor meer digitale en 
duurzame innovatie, kiezen voor groei van binnenuit, het versterken van contacten 
met de MRA en met Flevoland. Voor de gemeenten: niet alleen voorwaardenschep-
pend en volgend optreden, maar meer stimulerend en verbindend.  
Uiteraard zijn er verschillen in kansen en belemmeringen tussen de sectoren. Dit is 
samengevat in het volgende beeld.  
 

Groei Stag-
natie 

Innovatief 

Traditioneel 

Traditionele groei 

Digitale en duur-
zame innovatie 

Stagnatie 

Digitale en duur-
zame acceptatie 

 

 

Groei Stagna-
tie 

Innovatief 

Traditio-
neel 

Traditionele 
groei 

Digitale en 
duurzame inno-

vatie 

Stagnatie 

Digitale en 
duurzame ac-

ceptatie 
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Een goed ondernemingsklimaat is belangrijk voor alle sectoren. Maar het verschil 
kunnen we maken in de sectoren agribusiness, leisure en health.  
 

2.4. Het beleidsmatig kader van de Westfriese gemeenten  
De zeven gemeenteraden hebben de hoofdlijn vastgesteld van het regionaal econo-
misch beleid. Dit beleidskader bevat de volgende elementen:  
1. Voldoende banen binnen acceptabele reisafstand.  
2. Voldoende gekwalificeerde medewerkers voor banen in onze regio.  

Deze eerste twee elementen bestrijken vanuit de economische invalshoek de 
aandachtspunten werk en werkgelegenheid.  

3. Economie als basis voor voorzieningen in de regio.  
4. De vliegwielen van de regionale economie.  
5. Activiteiten: samenhang, planning en organisatie.  
6. Planning en procedures  
De laatste twee elementen zaten niet in het voorstel van vorig najaar. Zij komen aan 
bod in hoofdstuk 4 van deze notitie. De genomen raadsbesluiten, inclusief amende-
menten – daarbij ook de moties betrokken, worden onderstaand samengevat.  
 

2.4.1. Voldoende banen binnen acceptabele reisafstand 
Sinds het groeikernenbeleid zijn veel mensen in West-Friesland komen wonen die 
werken in de Metropoolregio en in de regio Alkmaar. West-Friesland heeft daardoor 
meer het karakter gekregen van een woonregio dan van een werkregio. Dit patroon is 
een gegeven.  
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Daarom is er voor gekozen om uit te gaan van de bestaande economische structuur 
van de regio en te zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Bij de groei van werk-
gelegenheid richten we ons op verschillende punten:  
• De bestaande bedrijven, dus met name op het MKB (de kleine bedrijven en de 

ZZP’ers) dat in West-Friesland een dominante plaats inneemt;   
• Starters, waaronder startende jongeren;  
• Uiteraard bieden we ook een goede dienstverlening aan bedrijven van buiten 

de regio, zeker wanneer het gaat om een innovatieve, duurzame werkwijze.  
• Daarnaast steken we extra energie in die bedrijfstakken die economisch ge-

zien de beste kansen bieden. (Zie ook paragraaf 2.4.3).  
 
Zo werken we aan een goede basis en kunnen we daarnaast de meest kansrijke on-
derdelen versterken. We richten ons op banen voor hoog- en voor lager opge-leide 
werknemers. Met behoud en groei van de werkgelegenheid zetten we ons in voor de 
mensen die in onze regio willen wonen en werken, én op het behoud van voorzienin-
gen.  
 

2.4.2. Voldoende gekwalificeerde medewerkers voor de banen in de regio  
Het zijn vooral banen in de grotere financiële dienstverlening die inwoners van onze 
regio elders zoeken. Daar staat tegenover dat de bedrijven in West-Friesland een te-
kort hebben aan HBO/WO afgestudeerden in bijvoorbeeld civiele techniek, verkeers-
kunde en financieel management.  
De technische ontwikkelingen vragen om beter opgeleid personeel. Lager opgeleiden 
en mensen zonder werk vinden minder snel een baan.  
 
Westfriese jongeren gaan buiten de regio studeren, omdat HBO en WO opleidingen in 
West-Friesland niet of nauwelijks aanwezig zijn. Daarna keert slechts een gedeelte 
terug. Maar onze regio heeft voor een gezonde economische ontwikkeling meer hoger 
opgeleiden en technische vaklui nodig. Daarnaast willen we bereiken dat voor werklo-
zen voldoende banen beschikbaar komen.  
 
We zetten in op het vergroten van het aantal studenten, dat naar West-Friesland terug 
komt. Daarnaast richten we ons op het binnenhalen van een deelopleiding op HBO of 
WO-niveau.  
 
Momenteel werken de Greenport, het Clusiuscollege en de gemeente Hoorn aan het 
opzetten van een tweejarige deeltijd HBO-opleiding, een zogenaamde Associate De-
gree. Dit is gericht op jongeren met een MBO-opleiding en een paar jaar werkervaring, 
die een vervolgopleiding op HBO-niveau willen volgen. Mogelijk vinden we de komen-
de jaren meer mogelijkheden. Dit voorbeeld maakt duidelijk, dat voor deze aanpak een 
logisch aanknopingspunt nodig is bij een cluster bedrijven, dat groot genoeg is voor 
een opleiding om er zaken mee te gaan doen.  
 
Voor minder hoog opgeleide mensen, die moeilijk aan werk kunnen komen, werken 
we samen met WerkSaam. De verbindende schakel is de ondernemersgerichte aan-
pak. Deze wordt toegepast zowel vanuit het economisch beleid (het Ontwikkelingsbe-
drijf) als vanuit de arbeidstoeleiding.  
 

2.4.3. Economie als basis voor voorzieningen in de regio  
Een goed draaiende economie zorgt ervoor dat er mensen zijn en dat er geld is om 
commerciële en niet-commerciële voorzieningen te kunnen betalen. Van winkels tot 
theaters, van medische voorzieningen tot scholen. 
 
Voldoende welvaart in de regio en voldoende bezoek van elders zorgen ervoor dat 
uitgaven worden gedaan die de regionale voorzieningen in stand houden. Daarom 
zetten we in op structuurversterking van de economie en in het bijzonder op het toe-
risme. Detailhandelsbeleid is gericht op het min mogelijk weglekken van koopkracht uit 
de regio. (Dit sluit aan bij punt 2.4.1).  
Belangrijke elementen zijn:  
• regionale afspraken voor voldoende goed gelegen en goed uitgeruste werkloca-

ties;  
• gemeentelijke wet- en regelgeving die in de regio eenduidig is en niet verder gaat 

dan nodig (afgestemd RO-beleid); 
• regionale inzet voor toeristisch beleid (Leisure) en regiopromotie;  
• goede regionale afspraken over detailhandelsbeleid;  
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• regionale inzet voor onderlinge afstemming om de regionale voorzieningenstruc-
tuur in stand te houden.  

 
2.4.4. De vliegwielen van de regionale economie.  

West-Friesland blijft inzetten op de clusteraanpak Noord-Holland Noord. Voor onze 
regio ligt de prioriteit bij de Agribusiness, Leisure en Health. Daarnaast is er extra 
aandacht voor ICT en duurzaamheid. Als het gaat om innovatie wordt er gelet op alle 
belangrijke factoren: people (het sociale), planet (het ecologische) en prosperity (het 
economische). Daarnaast houden ook andere mogelijkheden voor het aantrekken van 
nieuwe werkgelegenheid de aandacht, waarbij duurzaamheid een factor van belang is. 
Ondersteuning van deze speerpunten houdt c.q. brengt de noodzakelijke kennis in de 
regio.  
Leisure is op heel andere manier, inkomstenverwerving, een economische motor.  
 
De kaderstelling voor de onderdelen planning, organisatie, processen en procedures 
komt in paragraaf 4.1. aan de orde.  
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3. DOELSTELLINGEN EN THEMA’S  
 

3.1. Naar een regionaal economisch programma  
Het is nu zaak om de visie op de regionale economie om te zetten in een programma 
dat de gewenste verbetering daadwerkelijk tot stand brengt.  
 
We hebben al eerder geconstateerd dat innovatie en duurzaamheid de beste kansen 
bieden en dat samenwerking daarvoor een noodzakelijke voorwaarde is.  
De rol van de regionale overheden, beschreven in paragraaf 2.1, kan kort worden sa-
mengevat als: faciliteren, verbinden en promoten.  
 
De beschrijving en analyse maken duidelijk, dat economische ontwikkelingen zich 
minimaal afspelen op de schaal van West-Friesland of Noord-Holland Noord. Dus is 
vooral samenwerking de gemeenschappelijke noemer van alle activiteiten. Daarmee 
kunnen we het verschil maken!  
 

3.2. De centrale doelstelling  
De essentie is het borgen en versterken van de economische vitaliteit in onze regio. 
Het strategisch doel voor de lange termijn wordt dan:  
 
Een vitale en toekomstbestendige Westfriese economie op basis van een goede sa-
menwerking.  
 
Het effect dat we hiermee willen bereiken is:  
• Behoud en groei van werkgelegenheid binnen acceptabele reisafstand en daar-

mee bestaanszekerheid voor onze inwoners;  
• Behoud en groei van investeringen en bestedingen voor het in stand houden van 

voorzieningen;  
• Het behouden en versterken van bedrijfstakken/groepen bedrijven die voorop lo-

pen in vernieuwing. Deze fungeren als motor van economische ontwikkeling. 
Daarmee laten we ook zien dat onze regio er economisch toe doet in Nederland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Vijf thema’s  
De centrale doelstelling wordt uiteindelijk uitgewerkt in concrete doelen die SMART 
geformuleerd worden. De thema’s kunnen gezien worden als invalshoeken/ routes 
vanuit de centrale doelstelling naar de concrete doelen.  
Centraal staat de vraag: “Wat willen we beter gaan doen?” Onder de thema’s kunnen 
we verschillende concrete doelen groeperen tot samenhangende activiteiten. Omdat 
meerdere wegen naar Rome leiden is het logisch dat thema’s elkaar overlappen.  
Per thema is aangegeven welk onderdeel van de gemeentelijke rol aan de orde is: 
faciliteren, verbinden en/of promoten.  
 
 
 
 

3.3.1. Thema 1: Vitale regionale economie  
Gemeenten kunnen bijdragen aan de vitaliteit van de regionale economie door het  
verbeteren van het ondernemersklimaat. Dit thema is vooral gericht op het faciliteren 
van groepen/ clusters van bedrijven en het ondersteunen van samenwerking (verbin-
den).  
 
Wat willen we beter doen?  
We willen meer en betere vernieuwingen bereiken in productieprocessen, vooral de 
duurzame innovatie. Daarnaast gaat het om aanpassingen die samenhangen met de 
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grote demografische veranderingen, met digitalisering en robotisering. Gemeenten 
hanteren nog regelgeving die niet op deze ontwikkelingen is ingesteld. Op korte ter-
mijn is deregulering/ ontslakken aan de orde. Op langere termijn moet in de regelge-
ving een nieuw evenwicht ontstaan tussen de belangen die te maken hebben met be-
drijfsvestiging en –voering. De samenwerkende gemeenten richten zich primair op 
werklocaties en op groepen/ clusters van bedrijven. Stimuleren en monitoren zijn be-
langrijke activiteiten.  
 
SMART doelen zijn: 
1. De werkgelegenheidsontwikkeling is gelijk of positief t.o.v. de  werkgelegenheids-

ontwikkeling van de benchmarkregio’s; 
2. Het bedrijvendynamieksaldo is neutraal tot positief;  
3. In de agribusiness blijft het innovatiepercentage van de omzet minimaal gelijk; 
4. In de leisure werken de top toeristische bestemmingen in West-Friesland samen 

aan product/marktcombinaties, focus en promotie.  
 

3.3.2. Thema 2: Regionaal afgestemde werkomgevingen en verbeteringen infrastructuur  
Dit thema gaat over de “harde” kern van de gemeentelijke inzet: de zorg voor de be-
schikbaarheid van werklocaties, die geschikt zijn voor de vernieuwingen in de econo-
mie (faciliteren/ randvoorwaarden scheppen). Het thema is gericht op individuele be-
drijven en - wanneer gewenst - op clusters.  
 
Wat willen we beter gaan doen?  
We willen de onderlinge afstemming tussen gemeenten verbeteren, omdat deze es-
sentieel is om bedrijven in de regio te krijgen of te houden.  
 
SMART doelen zijn:  
1. 70% van de ondernemers is tevreden over hun werkomgeving. Deze is passend 

bij hun behoefte;  
2. 90% van de huisvestingsvragen kan binnen de regio worden voldaan; 
3. Afname van de afvloeiing van de detailhandel naar andere regio’s t.o.v. de resulta-

ten van het Koopstromen onderzoek uit 2011;  
4. Behoud van (nader te bepalen) niveau van winkelaanbod in kwaliteit en kwantiteit 

volgend uit monitor regionale detailhandelsvisie  
 

3.3.3. Thema 3: West-Friesland als regionaal gesprekspartner  
Dit thema ligt in het verlengde van het vorige, naar nu gaat het om regelgeving en om 
gemeentelijke dienstverlening (faciliteren). Het thema is gericht zowel op individuele 
bedrijven als op clusters.  
 
 
 
Wat willen we beter gaan doen?  
De samenwerkende gemeenten willen een betere, een volwaardige gesprekspartner 
zijn bij het streven naar een niet-fysieke verbetering van het onderne-
mers/vestigingsklimaat. Belangrijk onderdeel hiervan is het accountmanagement: het 
gestructureerd onderhouden van contacten tussen gemeente(n) en ondernemers. 
Daarin kan alles aan de orde komen wat in de samenwerking van overheid en onder-
nemers belangrijk is, ook de situatie op de arbeidsmarkt – voor arbeidsplaatsen van 
zowel hoog- als minder hoog geschoolden.  
 
SMART doelen zijn:  
1. 70% van de ondernemers waardeert het ondernemersklimaat met een 7 of meer; 
2. 70% van de ondernemers herkent dat de dienstverlening beter is afgestemd. 
3. 70% van de ondernemers vindt dat de gemeentelijke regels beter zijn afgestemd; 
4. We organiseren een 2 jaarlijkse regiobijeenkomst met ondernemers, onderwijs, 

onderzoek, overheid.  
 

3.3.4. Thema 4: Westfriese samenwerking ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek  
Dit thema gaat over de samenwerking binnen de regio tussen de economische part-
ners bij onderzoek, scholing van werknemers en bij het vertalen van wetenschappelij-
ke kennis naar commercieel haalbare producten (valorisatie). Dit thema is vooral ge-
richt op clusters.  
 
Wat willen we beter gaan doen?  
We willen de gemeentelijke rol – vooral stimuleren en het zorgen voor verbindingen - 
beter gaan vervullen. Het gaat hierbij niet alleen om het werk van gevestigde organisa-
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ties (met name in Agribusiness en health) maar ook om de invloed van minder grijpba-
re ontwikkelingen als broedplaatsen.  
 
SMART doelen zijn:  
1. 70% van de ondernemers in de agribusiness geeft aan dat het vinden van gekwali-

ficeerd personeel geen belemmering in de bedrijfsvoering vormt (Agri);  
2. Het percentage HBO/ WO-studenten dat na de studie binnen de regio aan het 

werk gaat stijgt met 5%.   
 

3.3.5. Thema 5: Positionering Westfriese economie  
Het laatste thema heeft betrekking op samenwerking met partijen buiten de regio en 
op lobby en regiopromotie.  
 
Wat willen we beter gaan doen?  
De gemeentelijke rol op dit onderwerp is: verbinden en promoten. Dat willen we beter 
gaan doen. Waarschijnlijk is het nodig om de regierol op deze onderwerpen te pakken.  
 
SMART doelen zijn:  
1. We hebben minimaal 2 onderwerpen per jaar waarop we het Rijk en Brussel actief 

belobbyen;  
2. We overleggen  met de MRA en Flevoland zodanig dat deze samenwerking tot 

(project)resultaten leidt in de destinationmarketing, bedrijfsinteresse voor vestiging 
& samenwerking met Westfriese bedrijven en verhoging van de instroom van 
(technisch) opgeleid personeel uit de MRA   

3. 70% van de ondernemers buiten West-Friesland typeert West-Friesland als een 
economische regio dichtbij Amsterdam, met een aantrekkelijk ondernemersklimaat 
(7) en een hoog arbeidsethos  

4. 70% van de ondervraagden buiten de regio typeert West-Friesland als een regio in 
Noord Holland boven Amsterdam met VOC/cultuurhistorie, Waterrecreatiebe-
stemmingen (havens en sloepenroutes) en traditioneel landschap;  

5. Het gemiddeld aantal toeristische bestedingen is toegenomen met 5%.  
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4. ACTIVITEITEN, ORGANISATIE EN FINANCIËN  
 
We hebben een beleidsmatig kader en een uitgewerkte set doelstellingen. Nu rest nog 
de stap richting uitvoering van activiteiten. Eerst volgt nu de kaderstelling op de on-
derwerpen organisatie, processen en procedures, daarna komt de organisatie van 
overleg en uitvoering aan de orde en tenslotte het voorstel voor activiteiten, inclusief 
de inbreng van het bedrijfsleven.  
 

4.1. Kaderstelling organisatie, processen en procedures 
De gemeenteraden hebben er voor gekozen om te gaan werken volgens de principes 
van programmamanagement. Het werken met een programma geeft een duidelijke 
richting aan de uitvoering van het gekozen beleid.  
Deze aanpak houdt ook de uitvoering transparant, omdat voortgangsrapportages in 
dezelfde structuur gegoten kunnen worden. Dat alles maakt het beter mogelijk om 
expliciete beoordelingen en afwegingen te maken.  
 
Het zelfde geldt voor de organisatie: omdat we verschillende activiteiten tegelijkertijd 
gaan uitvoeren, maakt de programma-aanpak het makkelijker om de organisatie zo in 
te richten, dat de energie vooral gaat zitten in de activiteiten en zo min mogelijk in 
overhead-taken.  
 
De gemeenteraden willen bereiken: 
• dat ze op hoofdlijnen kunnen sturen,  
• in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten op fasedocumenten (het pro-

gramma en eventuele tussentijdse bijstellingen),  
• dat op een goede manier verantwoording wordt afgelegd over de uitvoering van de 

besluiten.  
 
Het programma heeft een looptijd van vier jaar (het eerste programma van 2016 – 
2019) met een tussentijdse evaluatie en bijstelling na twee jaar (eind 2017/ begin 
2018). Een volgend programma bevat tevens een terugblik op de voorafgaande perio-
de. De raden krijgen tussentijdse informatie wanneer er een aanzienlijke afwijking is 
van het programma.  
 
Deze aanpak is gebaseerd op de wetenschap dat activiteiten voor de economie 
meestal over een langere tijdsduur moeten worden uitgevoerd om resultaten te boe-
ken. Ook planning van activiteiten vraagt vaak een langere duur dan een jaar.  
 

4.2. Regionaal overleg gemeenten  
Het bestuurlijk centrum blijft het portefeuillehoudersoverleg VVRE waarin de colleges 
van B&W de samenwerking vorm geven. Vandaaruit gaan voorstellen en rapportages 
naar de zeven colleges en gemeenteraden. Voor alle belangrijke onderwerpen zijn 
dossierhouders aangewezen. Ambtelijke ondersteuning vindt plaats vanuit een regio-
nale werkgroep, die het gehele terrein van economie bestrijkt. Op dit niveau vindt af-
stemming plaats (inhoudelijk/ financieel) met andere regionale activiteiten zoals bij-
voorbeeld de Structuurschets.  
 
Deze werkwijze past in de bestaande structuur van bestuurlijke samenwerking op het 
schaalniveau Noord-Holland Noord. Voor economie is het REON het overlegorgaan 
(Regionaal Economisch Overleg Noord-Holland-Noord). Daar worden ook de afspra-
ken gemaakt over het programma van het Ontwikkelingsbedrijf.  
De verwachting is dat de overlegstructuur Noord-Holland Noord in 2015 zal verande-
ren. Dat heeft voor de organisatieopzet in West-Friesland geen consequenties.  
 

4.3. Organisatie van uitvoering  
In eerste instantie is gezocht naar een manier om het Westfriese programma uit te 
gaan voeren met menskracht en organisatie in West-Friesland zelf. Duidelijk werd dat 
die aanpak niet efficiënt kan zijn: een eigen organisatievorm leidt tot (aanzienlijke) 
overheadkosten; bovendien vergt die aanpak een goede afstemming met het pro-
gramma van het Ontwikkelingsbedrijf.  
 
Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord werkt in opdracht van de provincie en 
van de gemeenten in de regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland 
aan de versterking van de economie in Noord-Holland-Noord. Het Ontwikkelingsbedrijf 
stelt daarvoor elk jaar een programma op. Dat wordt vastgesteld in het REON. Daarin 
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zijn alle gemeenten en de provincie vertegenwoordigd. Het jaarprogramma van het 
Ontwikkelingsbedrijf wordt elk jaar in de VVRE besproken.  
Het Ontwikkelingsbedrijf heeft de mogelijkheid om naast het reguliere programma ook 
extra opdrachten van gemeenten aan te nemen.  
 
Inschakeling van het Ontwikkelingsbedrijf heeft verschillende grote voordelen:  
• We kunnen gebruik maken van de organisatiekracht en het netwerk van het be-

drijf. Dat bespaart de regio overheadkosten.  
• De bijdrage van de gemeenten aan het Westfriese programma blijven op deze 

manier beperkt tot de kosten voor activiteiten en voor de inzet die nodig is om de 
gemeentelijke rol goed te kunnen vervullen. Efficiënter kan het niet.  

• Het is duidelijk, dat het jaarprogramma Noord-Holland Noord en het regionaal pro-
gramma voor West-Friesland in elkaars verlengde liggen. Dit heeft een hefboomef-
fect: het Westfriese programma wordt versterkt door wat er al in het reguliere pro-
gramma gebeurt (en omgekeerd natuurlijk).  

• Het Ontwikkelingsbedrijf kan snel instappen: er is uitgebreide kennis van econo-
mie en bedrijfsleven in West-Friesland. Het bedrijf weet wat er speelt en wat er 
nodig is om verbetering te bereiken. We zijn het eens over de beschrijving en ana-
lyse van de regionale economie en over het voorstel van activiteiten.  

• Het Ontwikkelingsbedrijf stelt zich garant voor de programma’s en rapportages 
waartoe de raden in de kaderstelling hebben besloten.  

 
Daarom is het voorstel om uitvoering van het programma bij het Ontwikkelingsbedrijf 
onder te brengen. Wanneer de raden daarmee akkoord gaan, wordt dit najaar een 
uitwerking gemaakt van het gekozen Westfriese programma, zodat de uitvoering in 
2016 ook daadwerkelijk kan starten. Juridisch gesproken krijgt het Ontwikkelingsbedrijf 
een formele opdracht om dit werk uit te voeren. Daarmee blijft het een herkenbaar 
programma met een afzonderlijke verslaglegging.  
 
Deze aanpak laat natuurlijk onverlet dat de gemeentelijke rol in dit proces moet wor-
den vervuld, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Deze inzet blijft een noodzakelijke voor-
waarde voor succes.  
 

4.4. De inbreng van het regionaal bedrijfsleven  
Eerder is geconstateerd, dat gemeenten alleen in samenwerking met andere partijen 
hun bijdrage kunnen leveren aan economische ontwikkeling. Het bedrijfsleven is na-
tuurlijk de belangrijkste partner. Daarom bevat deze paragraaf een overzicht van de 
inbreng uit die hoek voor het opstellen van het programma.  
 
Bij de beschrijving en analyse van de Westfriese economie (uit 2013) is ruim gebruik 
gemaakt van stukken over en afkomstig uit het regionale bedrijfsleven3. Deze informa-
tie is ook toen al gebruikt om inzicht te krijgen in activiteiten/ projecten die het bedrijfs-
leven van de gemeenten verwacht. In vervolg daarop is deze economische agenda is 
gemaakt in nauwe samenwerking tussen gemeenten, de Westfriese BedrijvenGroep 
en het Ontwikkelingsbedrijf. Verdere inbreng vanuit bedrijven is geleverd via deze ka-
nalen en in een tweetal grote bijeenkomsten, die we de Tafelconferenties hebben ge-
noemd.  
 
De eerste regionale Tafelconferentie vond plaats in november 2013. Een grote groep 
ondernemers sprak aan verschillende tafels met elkaar en met wethouders uit de ze-
ven gemeenten. Aan het eind van de middag konden raadsleden kennisnemen van de 
conclusies. De belangrijkste conclusies:  
• Van beide zijden is (weer) geconstateerd dat ondernemers en overheid verschil-

lende werelden zijn met verschillende vormen van communicatie. Een oplossing 
vergt aanpassing aan beide zijden.  

• Een belangrijke vraag van ondernemers aan gemeenten is het onderling afstem-
men van regels en procedures en het gaan werken met één ondernemersloket. 
Ook werd ons gevraagd om te schakelen van de houding “Neen, tenzij”, naar “Ja 
mits”.  

• Er was een oproep om gezamenlijk op te trekken in regiomarketing.  
 
De belangrijkste conclusies van de Tafelconferentie 2014 zijn:  

                                                
3 Bijlage 2.2 De economie van West-Friesland, blz 7 
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• De organisatiegraad van/ samenwerking tussen bedrijven is te laag. Er werden 
verschillende organisaties genoemd die initiatieven zouden moeten nemen dan 
wel hulp kunnen bieden.  

• Onderwijs en bedrijfsleven zijn nog onvoldoende met elkaar bekend.  
• Regiopromotie is echt nodig.  
• We moeten ons niet laten leiden door koudwatervrees: ondervinding is de beste 

leermeester.  
• Ondernemers missen de raadsleden in de contacten tussen overheid en onder-

nemers. Ook de provincie kan een grotere rol spelen dan nu het geval is.  
 
Eind 2014 is – mede door de WBG - het Economisch Forum Noord-Holland Noord 
opgericht, die in een brochure haar top 10 wensenlijst kenbaar maakte. Op veel pun-
ten komen die overeen met de zaken die in West-Friesland al geconstateerd waren. 
Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor  
• Maatwerk bij bedrijventerreinen en regie in het detailhandelsbeleid; 
• Het op orde houden van bereikbaarheid - digitaal (glasvezel) en over de weg;  
• Woningbouwontwikkeling langs de spoorcorridors;  
• Het zoeken naar mogelijkheden als een participatiefonds om de kapitaalstroom 

richting MKB op gang te brengen.  
 

4.5. Naar een effectieve aanpak  
Tussen de kaderstelling en een besluit over een regionaal programma zit nog een 
aantal keuzemomenten. Een hogere ambitie en de wens om snel resultaten te boeken 
leiden tot een intensiever – en dus duurder - programma dan een lagere ambitie en 
een langere doorlooptijd. Daarom zijn verschillende opties overwogen.  
 
Uiteindelijk moet de conclusie zijn, dat alleen een ambitieus en effectief programma 
een goed antwoord is op de uitdagingen waarvoor de regionale economie staat. Het is 
meer dan duidelijk, dat de economische ontwikkelingen heel snel gaan en alle facetten 
van de economie betreffen. Daarom is het voorstel om te kiezen voor een effectieve 
aanpak van de beschreven problematiek. We hebben een doeltreffend programma 
nodig, waarmee binnen redelijke termijn resultaten te behalen zijn. Dat leidt ons naar 
het programma dat is uitgeschreven in bijlage 1, doelstellingen, projectinitiatieven en 
omschrijving. De kosten daarvan bedragen € 175.000, = regionaal, op jaarbasis.  
 
Daarnaast zijn nog twee opties overwogen:  
Een “nuloptie”, dat wil zeggen geen extra activiteiten naast het reguliere programma 
van het Ontwikkelingsbedrijf. De conclusie is kort en goed, dat niets extra doen eigen-
lijk geen optie is. Dit beantwoordt niet aan de urgentie, dit past niet bij de ambitie van 
het Pact en niet bij de ambitie in de kaderstelling.  
Daarnaast is een gematigde aanpak overwogen: minder activiteiten, minder snelheid 
van werken. De kosten zijn geraamd op € 102.000, = (regionaal, op jaarbasis). Regio-
naal overleg leidde tot de conclusie, dat er een goede kans is dat die aanpak onvol-
doende resultaat zal opleveren. Dus is afgesproken om aan de raden voor te stellen 
om te kiezen voor de effectieve aanpak.  
 
Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van doelstellingen en thema’s, waarin 
de relaties zijn aangegeven met het Pact en met de Structuurschets. Daarna volgt het 
effectieve programma voor 2016 – 2019 per jaar en per thema.  
 
 
Bijlagen 

 
1. Overzicht activiteiten met de volgende elementen:  

a. Centrale doelstelling, thema’s, SMART doelen  
b. Doelstellingen schema met relaties naar Pact en Structuurschets  
c. Effectieve aanpak 2016 – 2019 per jaar  
d. Effectief programma, afgezet tegen alternatieven  
e. Omschrijving projectinitiatieven  

 
2. Beschrijving en analyse economie West-Friesland  

Bijlage 2.1: De kansen voor West-Friesland, SWOT-analyse  
Bijlage 2.2: De economie van West-Friesland  
Bijlage 2.3: Technische en maatschappelijke veranderingen  
Bijlage 2.4:  Economische scenario’s West-Friesland   
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Effectief programma 2016 tot en met 2019            
 
Thema’s  Effectief programma 
Thema 1  
Vitale regionale economie 

⎯ Greenport NHN 
⎯ Toerisme en waterrecreatie  
⎯ Nautische bedrijven (€ 7.000,-)  
⎯ Groot Composiet (€ 10.000,-) 
⎯ Health (€ 8.000,-)  
⎯ Bouw & Woningmarkt (€ 10.000,-)  
⎯ Monitoring REA (€ 10.000,-) 
⎯ Maakindustrie (€ 10.000,-) 

Thema 2  
Regionaal afgestemde werkomgevingen  en infrastructurele  
verbeteringen  
 

⎯ Bedrijven(locatie)monitor  
⎯ Digitale duurzaam infra en locatiebeheer (€ 50.000,-) 
⎯ Verblijfsaccommodaties (€ 15.000,-) 
⎯ Innovatieve Werklocaties (€ 10.000,-) 

Thema 3  
West-Friesland als regionaal gesprekspartner 

⎯ Ondernemersloket  
⎯ Regeldrukvermindering 
⎯ Ondernemersoverleg 
⎯ Inkoop en Aanbesteding (100 uur) 

Thema 4  
Westfriese samenwerking  ondernemers, overheid, onderwijs en 
onderzoek 

⎯ Agritechcampus 
⎯ Talent van Hollandse bodem 
⎯ Studentenvolgsysteem (€ 15.000,-) 

Thema 5  
Positionering Westfriese economie 

⎯ Economische marketing 
⎯ Toeristische marketing (€ 20.000,-) 
⎯ Lobby Infrastructuur  
⎯ Lobby Agribusiness  
⎯ Netwerkopbouw (€ 10.000,-) 

 
Totaal Westfriese regio 

 
€ 175.000,- 

 
 
 
 
 

 Inwoners     Effectief  

Totaal bedrag    € 175.000, = 

Drechterland 19.250 € 16.197 

Enkhuizen 18.376 € 15.462 

Hoorn  71.703 € 60.331 

Koggenland 22.485 € 18.919 

Medemblik 43.320 € 36.449 

Opmeer 11.368 €   9.565 

Stede Broec 21.485 € 18.077 

Effectiviteit: 
 
➼ Het is een doeltreffend programma waarmee we binnen de  

programmaperiode resultaten halen; 
➼ Met relatief geringe stimulering per projectinitiatief halen we 

resultaten. De investeringen zijn bedoeld als opzetinvesteringen 
waarna het bedrijfsleven de initiatieven zelf voortzet en oppakt; 

➼ De basis vanuit het jaarplan van het Ontwikkelingsbedrijf Noord 
Holland Noord zetten we voort; 

➼ Projecten opgestart in 2015 zetten we voort; 
➼ Extra inzet op duurzaamheid, innovatie en toeristische marketing 

met de projectinitiatieven: groot composiet, maakindustrie, health, 
innovatieve werklocaties, digitale duurzame infra en  
locatiebeheer, en toeristische marketing; 

➼ Het programma werkt daarmee de 5 thema's het beste uit in 
concrete projectinitiatieven;  

➼ Met beperkte middelen is de inzet op de 5 thema's het meest 
optimaal;  

➼ De overheidstaken worden over de volle breedte, via de 5 thema's, 
ingezet;  

➼ We behouden focus op Agribusiness, Leisure en Health met de 
clusteraanpak in de thema's;  

➼ We kiezen daarnaast voor sectoren die in West-Friesland sterk 
zijn en kansen bieden zoals bouw, maak- en composiet-industrie;  

➼ Het zijn vaak de kleinere MKB bedrijven. Ze zorgen voor  
continue werkgelegenheid. Ze kunnen een steun in de rug  
gebruiken voor duurzame toekomstgerichte innovatie, door de 
vaak lage organisatiegraad en geringe vermogen verbindingen met 
andere sectoren te leggen;  

➼ We zetten we in op toerisme als een kansrijke sector voor  
werkgelegenheid en verhogen van bestedingen voor behoud van 
onze voorzieningen;  

➼ We leggen daarmee de beste verbinding met de ambitie uit het 
Pact van West-Friesland en haar nulmeting: Staat van de regio. 
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