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Gevraagde beslissing:
Instemmen met het Inbrengdocument NHN 2012 en eventuele opmerkingen, bij- en
aanvullingen op het Inbrengdocument kenbaar te maken aan PORA-Algemeen

Aanleiding/vraagstelling:
Voor de actualisering van de Gebiedsagenda heeft de provincie inbreng uit de regio
gevraagd. Dat heeft geresulteerd in het bijgevoegde document: Inbreng Noord-Holland 2012
- bijdrage Noord-Holland Noord aan Actualiseren Gebiedsagenda Noordwest Nederland.

Toelichting
In 2009 zijn voor alle landsdelen Gebiedsagenda’s opgesteld waarin de gedeelde visie,
ambities, ruimtelijke opgaven en potentiële projecten van Rijk, provincie en gemeenten zijn
benoemd. Aanleiding voor de Gebiedsagenda is het Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport (MIRT). Het MIRT is het uitvoeringsprogramma van het Rijk op het
gebied van ruimtelijke projecten (wegen, openbaar vervoer, woningen, natuur et cetera).
Aan de hand van de Gebiedsagenda’s wordt een werkbare agenda gemaakt ter
voorbereiding op het half jaarlijks bestuurlijk overleg tussen Rijk en provincie (BO MIRT).
Naar aanleiding van gewijzigd rijksbeleid (o.a. SVIR - Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte en EZ - Topsectorenbeleid) en veranderde economische ontwikkelingen is besloten
de Gebiedagenda’s in 2012 te actualiseren en daarbij de Gebiedsagenda’s Noordwest
Nederland en Utrecht samen te voegen.

De gemeenten in Noord-Holland Noord worden in het BO MIRT vertegenwoordigd door de
provincie Noord-Holland. Ten behoeve van de actualisering van de Gebiedsagenda heeft de
provincie inbreng vanuit de regio gevraagd. Deze inbreng is voorbereid door het Bestuurlijk
Coördinatie Overleg (BCO) waarin vertegenwoordigers van de Regio Alkmaar, W estFriesland en Kop van Noord-Holland overleg voeren met gebiedsgedeputeerde Geldhof.
Ten behoeve van het in kaart brengen van de inbreng van NHN is afgelopen juli een
bestuursconferentie georganiseerd door de provincie waarin de voornaamste thema’s voor
de Gebiedsagenda aan de orde zijn gesteld. De inbreng is voorbereid vanuit de
portefeuillehouders overleggen in de deelregio’s en op 6 september vastgesteld in het BCO.
Op basis hiervan behartigt de bestuurlijk vertegenwoordiger van de provincie, gedeputeerde
Post, de belangen van regio Noord-Holland Noord in het BO MIRT.
Het Inbrengdocument NHN 2012 en het beeldverslag van de bestuursconferentie i s in
oktober 2012 door de regiocoördinator ter informatie toegezonden aan de raden. Het
college heeft een aanvullende memo opgesteld waarin is aangege ven dat de gemeente
Langedijk geen extra woningbouwtaakstelling accepteert aangezien het Inbrengdocument
deze mogelijkheid biedt. Deze memo (memo raad woningbouw NHN, 8 oktober 2012) is een
dag voor de raadsinformatieavond van 10 oktober jl. rondgestuurd a an de gemeenteraad.
In het Inbrengdocument is de clusterbenadering als uitgangspunt genomen voor de
gewenste ruimtelijk-economische ontwikkeling van regio Noord-Holland Noord. De
clusterbenadering heeft als doel economische structuurversterking van Noord-Holland
Noord door vanuit onderwijs, overheid en ondernemers (de 3 O’s) vijf belangrijke clusters in
de regio te stimuleren: Agribusiness, Duurzame energie, Marien, maritiem & offshore,
Medisch en Recreatie & toerisme.
Het Inbrengdocument geeft aan dat de regio zich op basis van eigen kwaliteiten moet
kunnen ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en voorzieningen en
van daaruit samenwerking te zoeken. Om deze rol mogelijk te maken is gericht ruimtelijk
beleid nodig welke in hoofdzaak gericht moet zijn op verbeteren van de bereikbaarheid en
gebiedsontwikkelingen. In het Inbrengdocument worden 10 programma’s benoemd die voor
de regio van ruimtelijk belang zijn en waarvan er 6 behoren tot een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van rijk en regio, te weten:







versterken van de clusters Agri, Energy en Maritiem;
ontwikkelen van OV-knooppunten;
havenontwikkeling;
knelpunten wegverkeer;
verstedelijking en
waterveiligheid.

De totstandkoming van het Inbrengdocument NHN 2012 is bestuurlijk begeleid vanuit de
drie regionale portefeuillehoudersoverleggen (Kop van Noord-Holland, West-Friesland en
Regio Alkmaar). Voor Regio Alkmaar is dit het PORA-Algemeen. In het PORA-Algemeen
van 22 november 2012 is voorgesteld om alle gemeenteraden in Regio Alkmaar zich uit te
laten spreken over het Inbrengdocument en vervolgens de eventuele opmerkingen of
aanvullingen die u heeft te betrekken bij de verdere uitwerking.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing

Financiële aspecten:
Niet van toepassing
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Overleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Inbreng Noord-Holland Noord 2012 (versie vastgesteld BCO 6 september 2012)

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Niet van toepassing

Zuid-Scharwoude, 22 januari 2013
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013, nummer 8;
gelet op het artikel 189 van de Gemeentewet;

besluit:

In te stemmen met het Inbrengdocument NHN 2012 en eventuele opmerkingen, bij- en
aanvullingen kenbaar te maken aan PORA-Algemeen.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

