
 

 

 

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders  

en aan  

de leden van de gemeenteraden van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Purmerend en 

Waterland. 

 

Regio Waterland, 10 oktober 2017 

 

Zeer geachte colleges en gemeenteraadsleden, 

 

Met veel belangstelling heeft VOWA – de Vereniging Ondernemend Waterland, de koepel van de 

Ondernemersverenigingen in de regio Waterland – kennis genomen van de (concept) Gezamenlijke 

Visie en Samenwerkingsagenda van de regio Noord binnen de MRA.  

VOWA heeft veel waardering van de notitie. Dat kan echter niet verhinderen dat VOWA op 

onderdelen commentaar heeft en dat commentaar wil VOWA u niet onthouden. 

In de allereerste plaats valt op dat met geen enkel woord aandacht wordt besteed aan het gebied ten 

noorden van de MRA. Van oudsher is de regio Waterland niet alleen sterk georiënteerd geweest op 

Amsterdam, maar ook en in niet onbelangrijke mate op Noord-Holland-Noord. Dit laatste kwam sterk 

tot uitdrukking in de omstandigheid dat de regio Waterland altijd deel uit maakte van het 

werkgebied van de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Vanuit de historie en vanuit een gedeelde 

historie (landbouw, veeteelt, Zuiderzee, visserij) voelt de regio Waterland zich even sterk verbonden 

met het noordelijke als met het zuidelijke deel van de provincie. 

Waar de notitie (pag. 6) spreekt over het ‘niet langer met de rug naar elkaar staan, maar elkaar op 

zoeken’ roept de notitie een beeld op dat wereld eindigt bij de MRA Noord. Het gebied ten noorden 

lijkt niet meer te bestaan. Voor ondernemers geldt in het algemeen dat er geen grenzen bestaan en 

dat de grens zeker niet ophoudt bij de grens van de MRA. Ter illustratie wijst VOWA u graag op het 

belang van bijvoorbeeld Agriport/Seed Valley in West Friesland, het Energy cluster rond Petten en 

het toeristisch aanbod in Noord-Holland Noord. Op pagina 8 (laatste zin) wordt de opkomst van Big 

Data genoemd. Opmerkelijk is het dat Microsoft haar Europese vestiging realiseert in de 



Wieringermeer. Voor de Amerikaan is dat ‘Amsterdam-Noord’ hetgeen eens te meer duidelijk maakt 

dat het trekken van de MRA grens en het uitsluitend focussen op die MRA niet getuigt van een op de 

wijde wereld gerichte blik. 

De ambitie (of zo u wilt noodzaak) om in de MRA 250.000 woningen te bouwen lijkt utopisch. Het 

aandeel in MRA Noord zou uit 20.000 woningen moeten bestaan. Gelet op de nu al hier en daar 

heftige discussies is het zeer aan te bevelen om nadrukkelijk ook te kijken naar de 

woningbouwmogelijkheden langs de (spoor-)lijnen richting Alkmaar en Hoorn. 

Enthousiast is VOWA over de gedachte (pag. 12) om te komen tot één gezamenlijk bedrijvenloket en 

VOWA zal het ten zeerste toejuichen indien de gedachte snel wordt omgezet in concrete uitvoering. 

De aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt (pag. 12) is nogal magertjes aangestipt. 

Opvallend in de regio Waterland is dat het beroepsonderwijs onvoldoende aansluit op de 

arbeidsmarkt. Uit bijvoorbeeld de Economische Verkenningen MRA 2017 blijkt dat maar liefst 25% 

van de bouwsector binnen de MRA in de regio Zaanstreek/Waterland is geconcentreerd. Dat 

wetende én wetende dat de komende jaren de bouwsector een stevige groei doormaakt, is het 

opmerkelijk dat er alleen op VMBO niveau vakopleidingen in de regio Waterland worden 

aangeboden. Voor dergelijke vakopleidingen op MBO niveau (of hoger) dienen leerlingen naar 

Hoorn, Heerhugowaard, Zaanstad of Amsterdam te gaan. Het verdient aanbeveling om met grote 

nadruk te onderzoeken welke soort opleidingen in onze regio het beste kunnen bieden aan de 

arbeidsmarkt. De notitie laat op dit punt te wensen over.  

Inspelen op ontwikkelingen in de agrifood sector (pag 12) is bij uitstek een punt waar de MRA feitelijk 

niet om de Seed Valley/Agrifood in Noord-Holland Noord heen kan. De know how in West Friesland 

is juist op dit terrein van absolute wereldklasse. De laatste alinea op pagina 12 illustreert eens te 

meer dat het krampachtig vasthouden aan de grenzen van de MRA onjuist en onwenselijk is. 

Een soortgelijke opmerking valt te maken over de paragraaf Toerisme. Er bestaat al een redelijk 

goede samenwerking tussen het Bureau toerisme Laag Holland en de destinatie organisatie Holland 

boven Amsterdam en het verdient alleszins aanbeveling om die samenwerking te intensiveren. Elkaar 

beconcurreren is verspilde energie en bedenk daarbij dat de toerist zich niet laat beperken tot 

regionale grenzen. 

Met betrekking tot de Bereikbaarheid van de regio is het VOWA opgevallen dat de gemeenten weinig 

actief zijn, althans weinig waarneembaar actief zijn t.a.v. de Provinciale plannen rondom Broek in 

Waterland, ofwel de aanpassing van de N247. De Dorpsraad BiW heeft een alternatief plan 

ontwikkeld en in de discussie ingebracht. VOWA is zeer nadrukkelijk betrokken bij dat project en 

heeft haar inbreng gehad in de totstandkoming van het alternatieve plan (onderdoorgang!).       

VOWA roept de gemeenten in de regio op om alsnog een actieve inbreng te hebben in de 

planvorming. Een goede doorstroming van het verkeer – bij voorkeur zoals vervat in de plannen van 

de Dorpsraad BiW – bevordert niet alleen de bereikbaarheid van de regio, maar draagt ook in 

belangrijke mate bij aan de leefbaarheid. 

Het thema ruimtelijke Ontwikkeling is hiervoor al aangestipt. VOWA herhaalt nog eens dat het 

onvermijdelijk lijkt om ook en zeer nadrukkelijk te kijken naar het noorden. De woningbouwopgave 



maakt het onvermijdelijk dat er ook langs de lijn Alkmaar-Hoorn een deel van wordt gerealiseerd. 

Reden te meer om de banden met het noorden aan te halen in plaats van door te kappen. 

Opvallend is het dat in het hoofdstuk Big Data (pag. 23/24) geen enkele aandacht wordt besteed aan 

de digitale bereikbaarheid in de landelijke gebieden. Een snelle digitale verbinding is voor een 

onderneming van levensbelang. Ook in onze regio zijn er nog altijd gebieden waar de digitale 

bereikbaarheid eerder doet denken aan de ganzenveer dan aan een eigentijds infrastructuur. VOWA 

acht het van groot belang dat de ‘witte vlekken qua glasvezel’ een nadrukkelijke plaats krijgen op de 

samenwerkingsagenda. 

 

Met deze brief doet VOWA een dringend beroep op Colleges en Raden om de Visie en 

Samenwerkingsagenda van/voor de Regio Noord in de MRA kritisch te bezien en waar nodig – en bij 

voorkeur overeenkomstig al het vorenstaande – aan te vullen c.q. te wijzigen. 

Vanzelfsprekend bestaat dezerzijds de bereidheid om al het voorgaande nader toe te lichten. 

 

Hoogachtend, 

Piet Hein Debets – voorzitter VOWA 

Martha Oortman Gerlings – voorzitter Beemster Ondernemer 

Alfred de Jong – voorzitter Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam 

Marije Dekker – voorzitter Purmerendse Regio Ondernemers 

Bas van Baarsen – voorzitter Ondernemersvereniging Waterland 

Cajo Vroom – voorzitter Zeevang Ondernemers 

 

VOWA is bereikbaar via info@vowa.nl en 06 55721230 
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