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Westfriesland, februari 2023 

Beste raads- en collegeleden, 

De 7 Westfriese gemeenten, het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg hebben de krachten 

gebundeld in het Pact van Westfriesland. Onder de noemer één regio, één ambitie werken we 

samen aan een aantrekkelijk Westfriesland. We bundelen kennis en expertise en dragen 

gezamenlijk bij aan vraagstukken op het gebied van wonen, werken en beleven in 

Westfriesland. 

Twee keer per jaar houden wij u op de hoogte van de voortgang van het Pact van Westfriesland. 

Voor deze tussenstand hebben wij een korte videocompilatie gemaakt. Hieronder informeren 

wij u over het Grote Westfriesland Debat in het kader van de provinciale staten verkiezingen, de 

doorontwikkeling Pact en de aanstelling van de nieuwe regiosecretaris. 

Grote Westfriesland Debat 

Op 15 maart vinden de provinciale staten en waterschapsverkiezingen plaats. De Westfriese 

gemeenten organiseren in het kader hiervan samen met de Westfriese Bedrijvengroep en 

Ondernemend West-Friesland op dinsdagavond 7 maart 2023 van 19.00-22.30 bij het 

Martinus College in Grootebroek het Grote Westfriesland Debat. Het debat is een belangrijk 

podium voor politici, ondernemers en andere betrokkenen om met elkaar in gesprek te gaan over 

de toekomst van de regio Westfriesland. Er worden zeker honderd belangstellenden verwacht. 

Tijdens het debat vormen regionale stellingen, gebaseerd op de ambities van het Pact van 

Westfriesland, de basis. De deelnemende politieke partijen gaan in verschillende debatrondes 

met elkaar in gesprek over de stellingen. Per thema is een expert aanwezig om de discussie nog 

meer kracht bij te zetten. Wilt u als toehoorder aanwezig zijn bij het debat dan kunt u zich 

aanmelden via www.ondernemendwestfriesland.nl. 
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Doorontwikkeling Pact van Westfriesland 

Inmiddels is met het Pact een stevige basis gelegd voor duurzame samenwerking in de regio. 

Het afgelopen jaar is een doorontwikkeling van de organisatie van het Pact van Westfriesland 

ingezet. Daarbij is er veel aandacht geweest voor de verbeterpunten en positionering van het 

Pact. Dit heeft op hoofdlijnen geresulteerd in een duidelijker onderscheid tussen het Pact 

(samenwerking met partners) en de regionale samenwerking gemeenten waardoor 

eigenaarschap beter belegd kan worden en betere sturing op resultaten mogelijk is. Daarnaast is 

focus aangebracht in de inhoudelijke agenda. Samen met partners brengen we versnelling aan 

op de thema's nieuwe energie, woningbouw en zorginnovatie. Deze activiteiten pakken we 

in gezamenlijkheid op in de zogenoemde 'triple helix': ondernemers, onderwijs en overheid. De 

regiegroep focuspunten Pact houdt het overzicht en de regie op de voortgang in deze thema's. 

Nieuwe energie 

Westfriesland wil in 2040 energie- en klimaatneutraal en aardgasvrij zijn, en in 2050 

klimaatbestendig en waterrobuust. Een van de mogelijkheden om dit te bereiken is door in te 

zetten op nieuwe vormen van energie, zoals aardwarmte (geothermie) en warmte uit water 

(aquathermie). De Westfriese gemeenten werken samen met het bedrijfsleven om alle mogelijke 

vormen van energie ten volle te benutten. Het duurzaam ondernemersloket is een mooi 

voorbeeld van samenwerking tussen gemeenten, provincie en bedrijven. Binnenkort 

ondertekenen de gemeenten, de provincie en de Westfriese bedrijvengroep een 

waterstofconvenant. Daarnaast is op het thema nieuwe energie een regiodeal in 

voorbereiding. In een regiodeal werken regionale partijen en het Rijk samen als partners om de 

brede welvaart te vergroten. Dit gaat over de kwaliteit van leven, wonen en werken van 

inwoners en ondernemers. Met een regiodeal is het mogelijk om extra financiering te krijgen 

voor activiteiten die bijdragen aan de brede welvaart in de regio. 

Versnellen woningbouw 

De regio is met de provincie en het Rijk tot overeenstemming gekomen over de noodzakelijke 

woningbouwopgave. Voor 2030 wil de regio 12.000 woningen realiseren en voor 2040 16.000 

woningen. Van minimaal 900 woningen per jaar moet de regio naar minimaal 1.2OO woningen 
per jaar. Gemeenten werken hard aan plannen en procedures om de projecten van de grond te 
krijgen. Echter door de toepassing van de ladder en de grenzen van het landelijk gebied zijn 

projecten vertraagd. Aandachtspunten zijn onrendabele toppen voor sociale huur/betaalbare 

woningbouw, ongedekte kosten voor infrastructuur, tekort aan capaciteit en te beperkte 

netwerkcapaciteit. De Westfriese gemeenten zijn in gesprek met woningmakers en de provincie 

om hier oplossingen voor te vinden. 

Zorginnovatie 

Westfriesland wil een gezonde regio zijn waarin inwoners een passend zorgaanbod krijgen. 

Westfriesland vergrijst twee keer zo snel als andere regio's. Daardoor neemt de zorgvraag fors 

toe. De kwaliteit van wonen en zorg in een bredere omgeving is essentieel. Het toenemend 

tekort aan zorgmedewerkers vraagt een andere manier van organiseren. Vernieuwing en 

innovatie is van groot belang, net als een integrale aanpak. Om voldoende mensen voor de zorg 

te interesseren is het belangrijk om opleiden en werk in de zorg leuk en aantrekkelijk te maken. 
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De Westfriese gemeenten werken samen met zorg- en welzijnsorganisaties om zorginnovatie te 

stimuleren. 

Naast bovengenoemde thema's werken de Westfriese gemeenten intensief samen op het gebied 

van o.a. mobiliteit, bereikbaarheid, klimaatadaptatie, ondernemen en economie, arbeidsmarkt en 

onderwijs, vrije tijd en het sociaal domein. Maandelijks vindt over deze onderwerpen afstemming 

plaats tussen de portefeuillehouders van de gemeenten in de overleggen VVRE en Madivosa. 

Nieuwe regiosecretaris Westfriesland 

Met ingang van half januari is Judy Hoffer gestart als regiosecretaris Westfriesland. Zij volgt 

Sharon Smit op. Als regiosecretaris werkt Judy aan het verbinden van de initiatieven in de regio 

en met andere regio's. En gaat ze de resultaten van het Pact van Westfriesland meer laten zien. 

Voor vragen over het Pact van Westfriesland kunt u bij Judy terecht: j.hoffer@hoorn.nl, 

06-20 32 59 35. 

Namens de regiegroep Pact van Westfriesland, 

Met vriendelijke groet, 

Jan Nieu nburg 

Burgemeester orn 

Voorzitter Pact van Westfriesland 
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