Langedijk, 15 oktober 2019

Geachte leden van de gemeenteraad,

Kernboodschap
Heerhugowaard en Langedijk gaan rondom de ontwikkeling van het stationsgebied en het
programma Langedijk Ontwikkelt met Water concreter samenwerken. In een nieuwe ‘Kanaalzone
Langedijk en Heerhugowaard’ worden bestaande en nieuwe initiatieven gebundeld.
Toelichting
Op 14 februari van dit jaar werd door de colleges van Heerhugowaard en Langedijk de
bestuursovereenkomst ‘Samen aan de slag’ getekend. De afgelopen maanden is er door beide
gemeenten op diverse fronten samen gewerkt aan het Heerhugowaardse stationsgebied en
Langedijk Ontwikkelt met Water. In een gezamenlijk werkatelier zijn er onlangs veel
gemeenschappelijke uitgangspunten en diverse kansen geformuleerd om die samenwerking uit
te breiden. Het wordt komende komende tijd verbeeld in een ‘schatkaart’, waarin activiteiten
opgenomen worden die samen opgepakt kunnen worden. De ontwikkeling van het Museum
Broekerveiling is er zo een. En ook het samen participeren in nog meer grensoverstijgende
activiteiten willen beide colleges ter hand gaan nemen. De Broekervaart en de Buurtbus zijn al
sprekende voorbeelden waar een grensoverschrijdende samenwerking toe kan leiden.
De schatkaart zal ook laten zien dat een gezamenlijke ontwikkelingsvisie op een ‘Kanaalzone
(Westdijk) Langedijk en Heerhugowaard’ nieuwe mogelijkheden voor projecten uit beide
gemeenten zal creëren. Dat kunnen gezamenlijke, gemeentegrens overstijgende projecten op
het gebied van ‘de verkeersstructuur’, ‘de energietransitie’ en ‘toerisme, natuurontwikkeling &
water’ zijn. Nieuwe particuliere initiatieven aan deze Kanaalzone kunnen daar ook onderdeel
vanuit maken; er zijn al veel aan water gelieerde activiteiten langs het kanaal gevestigd. Zo wordt
een regionaal perspectief toegevoegd aan wat voorheen wellicht slechts gemeente gebonden
projecten en activiteiten waren. En dat betekent een bovenregionale agendering met
mogelijkheden voor co-financiering (i.c. subsidieregelingen). Beide colleges hebben ook
afgesproken te onderzoeken hoe financiële arrangementen tussen gebiedsontwikkeling met
natuur-, cultuur en recreatie-ontwikkeling en het beheer en de exploitatie van het
Oosterdelgebied eruit zouden kunnen zien. Bovendien werken beide colleges de komende
weken aan het Masterplan Stationsgebied, dat einde dit jaar gereed moet zijn.
Communicatie
Beide colleges van B&W hebben besloten een klankbordgroep in te stellen die het gedachtegoed
van deze samenwerking ook omarmt. Zo’n klankbordgroep kan bestaan uit publieke en private
stakeholders en initiatiefnemers rondom ‘Langedijk Ontwikkelt met Water’ en het Oosterdelgebied.
Het doel is om zo de ontwikkeling van het Heerhugowaardse stationsgebied ook in het publieke
debat in de context van Langedijk Ontwikkelt met Water en het Oosterdel te
plaatsen. De ‘betekenis van het Heerhugowaardse OV-knooppunt voor Langedijk’ kan zo ook
met elkaar onderzocht en besproken worden.
Vervolg
B&W van Heerhugowaard heeft hun gemeenteraad een raadsinformatiebrief met nagenoeg
dezelfde inhoud gestuurd. Zoals bekend is zowel door de gemeente als Veldzorg het beroep bij de
Raad van State ingetrokken. De samenwerking wordt voor langere tijd bekrachtigd door
binnenkort met elkaar een 2e bestuursovereenkomst Concreet aan de Slag te ondertekenen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Langedijk

