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Gevraagde beslissing(en)
1. De Economische Visie en het Uitvoeringsprogramma Langedijk 2019 – 2030 vast te stellen.
2. Bij besluitvorming over de Programmabegroting 2020 en de Meerjarenbegroting 2021– 2023 een
afweging te maken over de bekostiging en daadwerkelijke uitvoering van het
Uitvoeringsprogramma (of onderdelen daarvan).
Inleiding
In 2011 is onder de titel ‘Langedijk onderneemt’ een Economische Visie plus een
Uitvoeringsprogramma opgesteld voor de gemeente Langedijk. In 2017 is in overleg met de
ondernemersverenigingen AOL en BKL geconstateerd dat het nodig was deze visie te actualiseren,
omdat de economie de afgelopen jaren sterk is gewijzigd. Voor het actualiseren van de Economische
Visie heeft de gemeenteraad op 7 november 2017 met besluitvorming over de begroting voor 2018
een budget van 30.000 euro beschikbaar gesteld.
Op 6 maart 2018 heeft het college ingestemd met het plan van aanpak voor de actualisatie van de
Economische Visie van de gemeente Langedijk. Na het doorlopen van een meervoudig onderhandse
selectieprocedure werd de opdracht voor het opstellen van de Economische Visie gegund aan Bureau
Buiten uit Utrecht. Het streven was om de geactualiseerde Economische Visie begin 2019 ter
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
Bureau Buiten is in het voorjaar van 2018 van start gegaan met een interviewronde met bestuurders
en de ondernemersverenigingen. Daarnaast is een klankbordgroep ingesteld, bestaande uit
vertegenwoordigers van de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk (AOL), Bedrijfskring
Langedijk (BKL), Stichting Toeristische Promotie Langedijk (STPL) en Land- en Tuinbouw Organisatie
Langedijk (LTO Noord). Deze klankbordgroep is vanaf de start intensief betrokken bij het opstellen
van de visie. Mede door de inbreng van de ondernemers werden ambitieuze doelstellingen
geformuleerd.
De ambitie voor 2030 luidt:
“In 2030 is Langedijk een ondernemend, aantrekkelijk en duurzaam onderdeel van een economische
krachtige regio Alkmaar. Agribusiness, bouw en leisure floreren in Langedijk, mede dankzij sterke
regionale clusters.”
Om dit te bereiken is inzet nodig op acht thema’s, die samen het economische vestigingsklimaat van
Langedijk bepalen. Per thema is een ambitie voor 2030 benoemd:
- Onderwijs en arbeidsmarkt: Vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt sluiten kwalitatief en
kwantitatief goed op elkaar aan.
- Bereikbaarheid: Langedijk is voor (vracht-)verkeer, per fiets en OV goed lokaal en regionaal
verbonden.
- Wonen en voorzieningen: Langedijk is een aantrekkelijke en groeiende gemeente met voldoende
woningen en voorzieningen voor jong en oud.
- Bedrijfshuisvesting en werklocaties: Langedijk weet bedrijven passend te huisvesten op
toekomstbestendige werklocaties, binnen een gezonde regionale werklocatiemarkt.
- Duurzaamheid: Langedijk streeft naar een energieneutrale en duurzame regio waar circulair
ondernemen de norm is.

- Innovatie: Dankzij de regionale samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs binnen
Seed Valley en daarbuiten, is Langedijk onderdeel van een innovatieve regio Holland boven
Amsterdam (HbA).
- Promotie: Langedijk staat onder inwoners, bedrijven en toeristen bekend als een groene en
aantrekkelijke gemeente binnen een economisch sterk HbA.
- Samenwerking: In Langedijk werken gemeente en bedrijfsleven constructief onderling en met de
regio samen aan een florerende regionale economie.
Om deze ambities gestalte te geven, is een concreet en praktijkgericht Uitvoeringsprogramma
opgesteld. Voorgesteld wordt om de voortgang van het Uitvoeringsprogramma te laten bewaken door
een programmamanager / beleidsmedewerker Economische Zaken, die tevens de samenwerking met
het lokale bedrijfsleven en regionale partijen coördineert. Daartoe zou de formatie van de
gemeentelijke organisatie met 0,5 fte moeten worden uitgebreid. In het Uitvoeringsprogramma zijn
acties per thema op de korte, middellange en lange termijn benoemd.
De afronding van de Economische Visie heeft enige vertraging opgelopen, omdat de AOL en BKL in
het najaar van 2018 (vanwege discussie over de reconstructie van de N504) de samenwerking met de
gemeente Langedijk hebben opgeschort. Uiteindelijk is door AOL, BKL en LTO geen reactie gegeven
op de laatste versie van de versie. Daarbij heeft de BKL aangegeven verdere afronding van de visie
niet meer zinvol te vinden gelet op de bestuurlijke fusie en prefereert zich te focussen op een
economische visie voor de nieuwe gemeente. Omwille van de voortgang wordt de visie desondanks
ter vaststelling aangeboden aan de raad.
Beoogd resultaat
Met vaststelling van dit raadsvoorstel door de gemeenteraad, beschikt de gemeente straks over een
actueel economisch beleidskader en bruikbaar werkdocument.
Argumenten
1.1 Het vaststellen van dit beleid is een bevoegdheid van de gemeenteraad
Het is de bevoegdheid van de raad om beleidskaders vast te stellen, waaronder ook de kaders voor
het economisch beleid. Met dit voorstel wordt gehoor gegeven aan het besluit om dit nieuwe
economische beleid verder vorm te geven. De gemeenteraad beschikt hiermee over een actueel
beleidskader en bruikbaar werkdocument voor verdere economische ontwikkeling.
1.2 De visie is opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van de
ondernemersverenigingen.
Het was een nadrukkelijke wens om de Economische Visie en het Uitvoeringsprogramma op te stellen
in samenwerking met de ondernemersverenigingen om draagvlak te creëren onder de ondernemers
en een gezamenlijk werkdocument te verkrijgen.
2.1 Om het Uitvoeringsprogramma daadwerkelijk uit te voeren is budget benodigd.
In de visie is aangegeven om een programmamanager / beleidsmedewerker Economische Zaken aan
te trekken. Daartoe zou de formatie van de gemeentelijke organisatie met 0,5 fte moeten worden
uitgebreid. Ook voor andere onderdelen uit het Uitvoeringsprogramma is budget nodig. Bij
besluitvorming over de Kadernota 2020 en de Meerjarenbegroting 2020 – 2024 moet een definitieve
afweging worden gemaakt over de bekostiging en daadwerkelijke uitvoering van het
Uitvoeringsprogramma (of onderdelen daarvan).
Kanttekeningen
1. AOL en BKL hebben tot de laatste fase van de totstandkoming van de Economische Visie input
gegeven.
De Economische Visie en het Uitvoeringsprogramma zijn meerdere malen uitvoerig behandeld in de
klankbordgroep. BKL heeft in een brief d.d. 10 april 2019 aangegeven dat de ondernemersvereniging
prefereert zich te focussen op een economische visie voor de nieuwe gemeente, en zich vooralsnog
niet committeert aan deze visie. AOL en LTO zijn solidair met BKL.
1. Door de bestuurlijke fusie van Langedijk en Heerhugowaard in 2022 is de waarde van een
Economische Visie voor ‘alleen’ de gemeente Langedijk beperkt.
De fusie zorgt voor een ander en breder perspectief. De Economische Visie zorgt voor actuele en
concrete input voor een op te stellen beleidskader voor de nieuwe gemeente.
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Communicatie
Vanaf het begin van het traject van de Economische Visie (begin 2018) is breed gecommuniceerd via
persberichten, artikelen in Langedijk informeert en de ondernemerspagina van de website van de
gemeente Langedijk om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken. Om de gemeenteraad te betrekken
bij dit proces heeft Bureau Buiten op verschillende momenten raadsbrieven opgesteld.

Participatie (Interactief werken)
In de zomer van 2018 heeft Bureau Buiten een interviewronde gehouden met ondernemers.
Vervolgens werd in september een brede sessie met belanghebbenden georganiseerd. Hierbij waren
ruim veertig ondernemers aanwezig.
Daarnaast is een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van AOL, BKL, STPL en LTO
Langedijk intensief betrokken bij het proces. AOL en BKL hebben echter in het najaar van 2018,
vanwege discussie over de reconstructie van de N504, de samenwerking met de gemeente Langedijk
opgeschort. De AOL, BKL en LTO hebben niet meer inhoudelijk gereageerd op de laatste versie van
de Economische Visie.
Ook bent u als gemeenteraad actief betrokken geweest bij het proces. Op 28 september 2018 heeft
Bureau Buiten voor de (burger-)raadsleden een informatiesessie inclusief bedrijventour
georganiseerd.
Financiën
De kosten voor het opstellen van de Economische Visie zijn ten laste gebracht van de begrotingspost
Economische Zaken. Voor de bekostiging van onderdelen van het Uitvoeringsprogramma dient nog
relevante financiële besluitvorming plaats te vinden als onderdeel van de Programmabegroting 2020
en Meerjarenbegroting 2021– 2023.
Vervolgstappen
Voorafgaand aan de vaststelling van de Economische Visie en bijbehorend Uitvoeringsprogramma
Langedijk 2019 – 2030 kan Bureau Buiten eventueel in het Raadsforum een presentatie verzorgen.
Na vaststelling wordt gestart met de uitvoering, bij voorkeur in samenwerking met de
ondernemersverenigingen.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1. Economische Visie en Uitvoeringsprogramma Langedijk 2019 - 2030.
Bijlagen ter informatie
--Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

Raadsvoorstel

L.A.M. Kompier
burgemeester
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:
:

Vaststellen Economische Visie en Uitvoeringsprogramma gemeente
Langedijk 2019 - 2030

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juni 2019,

b e s l u i t:

1.

De Economische Visie en Uitvoeringsprogramma gemeente Langedijk 2019 - 2030 vast te
stellen.

2.

Bij besluitvorming over de Programmabegroting 2020 en de Meerjarenbegroting 2021– 2023 een
afweging te maken over de bekostiging en daadwerkelijke uitvoering van het
Uitvoeringsprogramma (of onderdelen daarvan).

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

11 juni 2019,

de voorzitter

L.A.M. Kompier

