Raadsinformatieavond Regio Alkmaar
Woensdag 3 april voor de gemeenteraadsleden Regio Alkmaar
Locatie: Gemeentehuis Castricum (Raadhuisplein 1)
Aanvang: inloop vanaf 19.00 uur, start programma om 19.30 uur

PROGRAMMA
19.00 uur inloop met koffie en thee
19.30 uur aanvang regionale raadsinformatieavond
19.40 uur toelichting Focusagenda
Binnenkort leggen de colleges de Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022 voor aan de raden.
Het resultaat van een proces dat een jaar geleden begon met de wens om de bestaande
samenwerking strategisch te versterken. Van een brede ambitie en visie naar een bundeling
van krachten om de regio sterker te positioneren.
Om het ‘verleidelijk perspectief’ uit het Omgevingsbeeld en de economische pijlers - de
onderscheidende kwaliteiten van de regio- te realiseren, ligt de focus de komende jaren op
de volgende agendapunten:
• Bereikbaarheid. Een goede bereikbaarheid draagt bij aan het versterken van onze
economie, en het zorgt ervoor dat we een aantrekkelijke regio zijn voor burgers en
bedrijven om zich te vestigen. De regio vormt daarmee het scharnierpunt tussen MRA
en Noord-Holland Noord;
• Wonen. Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en daardoor het aantrekken/realiseren
van (nieuwe) aanwas, leidt tot het op peil blijven van het voorzieningenniveau en zorgt
duurzaam voor een florerende economie (o.a. ook door aanwas/versterken potentiële
beroepsbevolking).
• Energie-innovatie. Er is een noodzaak om in te zetten op duurzame energie, gelet op
de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Tegelijkertijd ligt hier voor de regio een
kans door in te zetten op de ontwikkeling van een innovatief en duurzaam
energycluster. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van de regio.
De drie focuspunten hebben we gepresenteerd in de Raadsconferentie in het AFAS Stadion
(november 2018). Daarna is deze voorlopige keuze extern getoetst en voorzien van een
eerste uitwerking. De conclusie daarvan was duidelijk: “de gekozen focuspunten zullen
werken als schragende domeinen én vliegwiel voor de regio”. De resultaten van de toetsing
zijn verwerkt in de Focusagenda en aangevuld met een bijbehorende governance- en
uitvoeringsstructuur en de financiële gevolgen. We zullen u op deze avond meenemen door
het document en de eerste vragen beantwoorden. In de maanden april en mei volgt de
behandeling in alle raden.
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20.40 uur Regionale Woningbouwafspraken
Regio Alkmaar heeft in samenwerking met de provincie en De Woningmakers regionale
woningbouwafspraken gemaakt. Dit is een uitwerking op het al vastgestelde RAP 2017
(Regionale Actie Programma), waarbij het vooral om hoeveelheden woningen ging
(kwantitatief).
Met de notitie ‘Woningbouwafspraken en programmering regio Alkmaar’ zijn de ambities en
opgaven, programmering- en woningbouwafspraken nader uitgewerkt. Met deze nieuwe
woningbouwafspraken neemt de regio Alkmaar afscheid van woningprogrammering op basis
van harde- en zachte plancapaciteit en gaat zich in samenwerking met de Woningmakers
richten op realisatiecapaciteit.
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