
 

Regionale raadsledenbijeenkomst Zaanstreek- Waterland 

1 maart 2017 in het vergadercentrum gemeente Edam-Volendam, Schepenmakersdijk 16 te Edam. 

 

 

 

Zaal 1 Zaal 2 

19.00 

 

Inloop met koffie in de foyer Inloop met koffie in de foyer 

19.30  Metropoolregio Amsterdam:  

Presentatie over de werkwijze van het nieuwe MRA-bureau.  

Presentatie over de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland. 

 

Geen sessie in zaal 2.  

20.15 Pauze Pauze 

20.30 

 

Metropoolregio Amsterdam: Platform Bedrijven en Kantoren (PlaBeKa) 

Wat is het doel en resultaat van samenwerken in de regio op het gebied van 

ontwikkeling en transformatie van bedrijventerreinen? 

De heer G. Put vertelt over  

- het gelopen proces,  

- het schetsen van de veranderde economie en de wijze waarop PlaBeKa 

hierop inspeelt en  

- de wijze waarop de regio' s in beeld zijn gebracht inclusief Zaanstreek-

Waterland. 

 

Zaanstreek-Waterland: Wonen 

Hoe ziet de woningmarkt in Zaanstreek-Waterland eruit en hoe wordt er 

samengewerkt aan een woonagenda Zaanstreek-Waterland? 

- De woningmarkt Zaanstreek-Waterland – RIGO, Arian Boersma 

(analysedeel van de woonagenda). 

- Op weg naar een woonagenda Zaanstreek-Waterland.  

Toelichting door de heer J. Olthof, wethouder van de gemeente Zaanstad 

namens het PHO, over de samenwerking en woonagenda in wording. 

 

 

21.15 

 

Vervoersregio Amsterdam 

De heer A. Joustra, secretaris-directeur van de Vervoerregio, brengt de 

raadsleden op de hoogte van 

- de organisatie van de Vervoerregio,  

- de verhouding ten opzichte van de Metropoolregio,  

- de positie en inbreng van de gemeenten,  

- de visie op de toekomstige bereikbaarheid  

- de noodzaak om daar vanuit de 15 gemeenten vooral hierin mee te 

denken. 

De heer M. Sargentini neemt de investeringsagenda’s van de Vervoerregio 

en dan met name toegespitst op de Investeringsagenda Fiets voor zijn 

rekening. Aan de orde komt: 

- welke systematiek zit er achter de investeringen van de Vervoerregio,  

- welke onderwerpen en projecten (weg, OV, Verkeersveiligheid, Fiets) 

komen aan de orde   

- hoe wordt daarin samengewerkt met de 15 gemeenten. 

 

Zaanstreek-Waterland: Baanstede en Participatiebedrijf 

Op 1 februari jl. heeft het portefeuillehoudersoverleg Participatie een 

intentiebesluit tot opheffing van de GR Baanstede genomen. De heer  

D. Straat, wethouder van de gemeente Zaanstad zal namens het overleg de 

raden op de hoogte brengen van: 

- het principeakkoord,  

- de nieuwe uitvoering,  

- de wijze waarop  medewerkers van BaanStede en andere betrokkenen 

worden geïnformeerd,  

- de verschillende issues die de komende tijd aandacht vragen en de 

vervolgstappen in 2017.  

De andere portefeuillehouders zijn ook aanwezig en er is gelegenheid tot het 

stellen van vragen.  

 

22.00 Informeel napraten en ontmoeting in de foyer Informeel napraten en ontmoeting in de foyer 


