
Samenvatting Pact van Westfriesland 7.1

Westfriesland heeft veel te bieden. Een prachtig 
landschap, een mooie ligging aan het water en sfeervolle 
steden en dorpen. Je bent er zo vanuit de noordelijke 
Randstad. Er zijn veel innovatieve en succesvolle 
ondernemers, vooral op het gebied van agribusiness, 
vrije tijd, welzijn en gezondheidszorg. Westfriesland is 
dus een aantrekkelijke regio. In de toekomst willen we 
dat graag verder versterken. Daarom hebben de 
Westfriese gemeenten de ambitie om in de toekomst te 
behoren tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s 
waar welvaart en welzijn, een florerende duurzame 
economie en een rechtvaardig sociaal beleid de 
belangrijkste prioriteiten zijn.

Een plek dus waar het niet alleen fijn wonen en werken 
is, maar ook een plek waar we voor elkaar zorgen. Een 
plek waar anderen graag op bezoek komen. 

Een ambitie bereik je niet zo maar. Daar is samenwerking 

voor nodig: tussen en met gemeenten, andere 

overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen. 

Maar ook met de regio’s die om ons heen liggen, zoals 

regio Alkmaar, de Kop van Noord-Holland en de 

Metropoolregio Amsterdam. Met elkaar kunnen we zorgen 

dat we kansen benutten en uitdagingen aanpakken. 

Pact van Westfriesland 7.1
Samen met de partners uit het bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties hebben we nagedacht over 
wat er nodig is om samen te werken aan de versterking 
van welvaart en welzijn in onze regio. Het resultaat 
daarvan is het Pact van Westfriesland 7.1; zeven 
gemeenten, één geluid. Daarin staan voor de zes 
belangrijkste thema’s, de kansen en uitdagingen 
beschreven. Er hoort ook een uitvoeringsprogramma bij. 
Daarin staat per thema wat we precies gaan doen, met 
wie we dat gaan doen en wanneer. Ook staat bij iedere 
actie beschreven hoe het bijdraagt aan onze uiteindelijke 
ambitie. De zes thema’s zijn :

Wonen, Leefbaarheid & Bereikbaarheid

Energietransitie & Klimaatadaptatie

Ondernemen & Economie

Arbeidsmarkt & Onderwijs

Vrije tijd 

Sociaal domein
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Wonen, Leefbaarheid & bereikbaarheid

Kansen en 
uitdagingen

Het is mooi wonen in Westfriesland, of je nu houdt van de stad of van het platteland. Onze regio is aantrekkelijk voor 
mensen uit de regio Amsterdam die op zoek zijn naar een nieuwe plek om te wonen en te werken. We zijn ook 
gemakkelijk te bereiken, zowel met de auto als met de trein. Zowel vanuit de Metropoolregio Amsterdam als vanuit 
Flevoland. Toch trekken veel jongeren en hoogopgeleiden weg, omdat er niet genoeg passende woningen zijn. Ook 
de bereikbaarheid blijft een punt van aandacht, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer. Bovendien is het belangrijk 
dat de kleine kernen bereikbaar en leefbaar blijven. Maar ook dat het landschap aantrekkelijk blijft. Tenslotte willen 
we nadenken over geschikte woningen voor arbeidsmigranten.

Ambitie Westfriesland wil een leefbare, gezonde, bereikbare en duurzame regio zijn, zowel voor bestaande als nieuwe 
inwoners. Daarom willen we zo snel mogelijk huizen bouwen die betaalbaar, aantrekkelijk en duurzaam zijn voor 
iedereen. Ook verbeteren we de regionale bereikbaarheid (fysiek én digitaal) en zorgen we voor behoud van natuur 
en landschap.

Energietransitie & Klimaatadaptatie

Kansen en 
uitdagingen

We hebben veel ruimte. Dat biedt kansen voor verschillende duurzame energiebronnen. We hebben de expertise om 
bedrijventerreinen te verduurzamen. Onze agrisector heeft inmiddels veel ervaring met het zoeken naar nieuwe 
oplossingen voor het opwekken van energie en verduurzaming. Maar we hebben nog flinke stappen te zetten om te 
voldoen aan de eisen van het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie en het Klimaatakkoord. In de meeste Westfriese
gemeenten ligt het aandeel hernieuwbare energie nog onder het landelijk gemiddelde.

Ambitie Westfriesland wil in 2040 energie- en klimaatneutraal en aardgasvrij zijn, en in 2050 klimaatbestendig en 
waterrobuust. Daarvoor doen we investeringen en ruimtelijke ingrepen. Maar ook zorgen we voor draagvlak en 
eigenaarschap onder inwoners en ondernemers. 

Per thema zijn de kansen en uitdagingen op een rij gezet. Op basis daarvan zijn de ambities beschreven. 
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Ondernemen & Economie

Kansen en 
uitdagingen

Wij zijn innovatieve en actieve ondernemers, vooral in de agribusiness. Denk bijvoorbeeld aan zaadveredeling. Maar 
we doen het ook goed in de gezondheidszorg, vrije tijd en maakindustrie. Onze gunstige ligging ten opzichte van 
Metropoolregio Amsterdam en Flevoland maakt ondernemen aantrekkelijk. Helaas neemt de potentiële 
beroepsbevolking af en hebben we veel vacatures die lastig in te vullen zijn. Dat brengt onze economische 
ontwikkeling in gevaar. We moeten zorgen voor een duurzame economie met voldoende gekwalificeerd personeel en 
geschikte werklocaties. Ook het onderwijs moet goed aansluiten bij de behoefte die wij in de regio hebben.

Ambitie We willen Westfriesland ook buiten de regio op de kaart zetten. Zo kunnen we bedrijven en werknemers aantrekken 
en behouden. Dat doen we door de regio te profileren en het MKB te steunen. We willen een agrisector die klaar is 
voor de toekomst en we gaan zorgen voor geschikte werklocaties waarmee we ook in de toekomst vooruit kunnen. 
Tenslotte gaan we helpen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.

Arbeidsmarkt & Onderwijs

Kansen en 
uitdagingen

Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor een sterke arbeidsmarkt. Daar werken we al hard aan. Denk aan 
de AgriTech Campus, GreenTech NHN en Techniekpact West-Friesland. Op dit moment hebben we in de regio een 
personeelstekort. Ook kan de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt beter. We moeten de 
arbeidsparticipatie verhogen en zorgen dat werknemers zich hun leven lang blijven ontwikkelen.

Ambitie We gaan zorgen dat vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten, zowel kwalitatief  als 

kwantitatief. Dat doen we door beter gebruik te maken van de mensen die in onze regio willen werken en door goede 

samenwerking met ondernemers en onderwijs. We gaan inzetten op Leven Lang Ontwikkelen, we gaan jongeren en 

werkzoekenden beter begeleiden en we ontwikkelen samen met het onderwijs en bedrijfsleven leerwerkinitiatieven  

voor het MBO.
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Vrije tijd 

Kansen en 
uitdagingen

We hebben een fijn gebied om te recreëren. Niet alleen voor onze eigen inwoners, maar zeker ook voor 
(internationale) toeristen. Denk aan de Westfriese Omringdijk, de ligging aan het IJssel- en Markermeer en de 
historische binnensteden. Door onze Westfriese identiteit te versterken en de juiste producten aan te bieden zorgen 
we dat bezoekers ons ontdekken. Het aanbieden van (sport)evenementen en recreatiemogelijkheden maakt het nog 
prettiger om in onze regio te verblijven en te recreëren.

Ambitie We gaan ons mooie landschap gebruiken om recreëren in de regio nog prettiger te maken. Met meer activiteiten op 
het gebied van sport, recreatie en cultuur. Dat is fijn voor onze eigen inwoners, maar het trekt ook meer bezoekers 
en dus meer bestedingen aan. We gaan aan de slag met een cultureel profiel, regio-marketing, evenementen en een 
recreatieve routestructuur.

Sociaal domein

Kansen en 
uitdagingen

De zorg voor onze inwoners is veelzijdig en vraagt veel afstemming tussen overheden en maatschappelijke 
instellingen. Het initiatief WerkSaam Westfriesland is hiervan een succesvol voorbeeld. Vernieuwing en innovatie is 
van groot belang, net als een integrale aanpak. De verwachting is dat de zorgvraag in de toekomst alleen maar zal 
toenemen. 

Ambitie We willen een gezonde en inclusieve regio zijn waarin iedereen mee doet en inwoners een passend zorgaanbod 

krijgen. We werken hiervoor samen op het gebied van specialistische jeugdhulp, schuldhulpverlening, 

laaggeletterdheid, inburgering, een ontwikkel- en inclusieagenda onderwijs en jeugdhulp, een plan ‘in control of 

alcohol’, en een aanpak voor kwetsbare personen.
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Samenwerking is niet nieuw. Gelukkig pakken we al veel 
zaken gezamenlijk op. Ook werken we al nauw samen 
met de regio’s om ons heen. Het Pact sluit zoveel 
mogelijk aan op bestaand regionaal beleid en op lopende 
initiatieven. Soms komen de acties die in het pact staan 
hieruit voort. Bij andere acties gaat het om het 
actualiseren van wat er al is. In hoofdstuk 2.3 van het 
Pact van Westfriesland 7.1 vindt u een volledig overzicht 
van bestaand (boven)regionaal beleid.

Onze ambities liggen vast. Het uitvoeringsdocument met 
daarin de acties die we gaan ondernemen om onze 
ambities waar te maken is dynamisch. Dat betekent dat 
we het continue zullen toetsen en bijstellen op basis van 
actuele ontwikkelingen. 

Dit document geeft kort en krachtig weer wat we met het 
Pact van Westfriesland 7.1 willen bereiken. Benieuwd 
naar wat we vervolgens gaan doen? In hoofdstuk 4 van 
het Pact vindt u het volledige overzicht van alle acties die 
de regio de komende 2 tot 5 jaar gaat oppakken. 
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