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Management summary
Alkmaar e.o. bestaat in dit onderzoek uit de gemeenten Alkmaar, Harenkarspel, Heerhugowaard, Langedijk en Schermer. Deze gemeenten hebben ieder hun eigen gezicht
en vervullen ieder hun eigen rol in de regio. Maar zijn wel complementair aan elkaar.
Inwoners kunnen gebruikmaken van vele recreatiegebieden in de omgeving en van de
stedelijke voorzieningen in Alkmaar en Heerhugowaard. In dit onderzoek hebben we de
duurzaamheid op het gebied van people, planet en profit voor de vijf gemeenten zowel
afzonderlijk als geheel weergegeven. Onderstaand volgen de belangrijkste uitkomsten
van het onderzoek. In hoofdstuk zes staan concrete aanbevelingen per P weergegeven
die de verschillende partijen in de regio zouden kunnen oppakken.

Bovengemiddelde Triple P score
Als we de totale score van Triple P berekenen (het gemiddelde van de drie dimensies)
voor Alkmaar e.o., blijkt dat het gebied per saldo duurzamer is dan gemiddeld Nederland. Op people en profit scoort de regio bovengemiddeld, planet is echter een aandachtspunt.
Figuur Triple P balans

Samenvatting People
“De sociale systemen worden kleiner”
Alkmaar e.o. heeft een bovengemiddelde sociale duurzaamheid. De regio heeft dit
gunstige beeld te danken aan een groot aantal jongeren tot 25 jaar en een hogere
demografische dynamiek. Tevens biedt de regio meer oppervlakte om te wonen en
te recreëren dan gemiddeld. Kansen liggen in het versterken van het aanbod van
vrijetijdsvoorzieningen waardoor de inwoners hiervoor geen beroep hoeven te doen
op de omliggende regio. Ook draagt het bij aan de versterking van het toeristischrecreatieve aanbod voor recreanten. Door zelf te zorgen voor een passend voorzieningenaanbod kan ook de koopkracht aan de eigen regio worden gebonden. Bovendien kan dit bijdragen aan een grotere lokale betrokkenheid van de eigen bevolking. De regio wordt weliswaar gekenmerkt door een hoge sociale cohesie, toch
blijft dit met het oog op de vergrijzing een aandachtspunt voor de toekomst. Een
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deel van de voorzieningen (zoals sport en cultuur) zijn vaak afhankelijk van de i nzet van vrijwilligers. Door de vergrijzing kan het voorzieningenniveau in Harenkarspel en Schermer onder druk komen te staan. Om het voorzieningenniveau enigszins op peil te houden, zal de toegang hiertoe door inwoners steeds meer zelf moeten worden georganiseerd.
Sterkten

Zwakten



Gunstige bevolkingssamenstelling



Iets lagere WOZ-waarde van woningen dan gemiddeld



Weinig bijstandsuitkeringen





Jeugdige bevolking

Gemiddelde bedrijfsomvang is
klein



Sterkere bevolkingsgroei dan
gemiddeld



Relatief weinig winkelvoorzieningen



Hechte sociale cohesie





Weinig criminaliteit

Relatief weinig vrijetijdsvoorzieningen



Veel ruimte om te wonen en recreëren



Stedelijk karakter van Alkmaar
en Heerhugowaard



Bereikbaarheid werkgelegenheid

Samenvatting Planet
“Je kan de drukte opzoeken en de drukte mijden”
De ecologische kwaliteit van Alkmaar e.o. laat een negatief beeld zien. De druk
vanuit de bevolking op de ecologische kwaliteit van de regio is relatief groot. Dit
wordt veroorzaakt door de hoge bevolkingsdichtheid. Daarnaast legt het bedrijfsleven in Alkmaar een relatief grote druk op het milieu. Er is weliswaar sprake van een
beperkte versnippering in Schermer en Harenkarspel, maar toch staat de kwaliteit
van het natuurlijke gebied onder druk vanwege de lage biodiversiteit. Het platt eland is van grote maatschappelijke en economische betekenis. Voor natuur en lan dschap, de voedselproductie, de biodiversiteit, de recreatie, de volksgezondheid en
de werkgelegenheid.
De landelijke gemeenten Harenkarspel, Langedijk en Schermer en de stedelijke
gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard zijn met elkaar verbonden en steeds meer
mensen vertoeven, wandelend of fietsend in het buitengebied. Economische vitaliteit (in termen van recreatie en toerisme, maar ook in termen van boerenbedrijvi gheid) is een voorwaarde om lokaal draagvlak voor het natuur- en landschapsbeleid
te behouden. Het beleid voor natuur en landschap kan dus alleen worden vormgegeven als dat in evenwicht gebeurt met de economische ontwikkeling van de drie
landelijke gemeenten.
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Sterkten

Zwakten



Hoge cultuurhistorische waarde



Beperkte reservaatfunctie



Lage milieudruk bedrijfsleven
landelijke gemeenten



Beperkte soortenrijkdom



Beperkte groei areaal natuur



Veel ruimte voor landbouw en
recreatie



Relatief lage monumentale en archeologische waarde



Zuinig ruimtegebruik bedrijfsleven



Hoge milieudruk bevolking



Hoge bevolkings- en werkgelegenheidsdichtheid



Hoge milieudruk bedrijfsleven
Alkmaar

Samenvatting Profit
“De regio Alkmaar is een hardwerkende en nuchtere regio”
“Familiebedrijven vervullen ook een sociale functie in de regio”
De economische kwaliteit in Alkmaar e.o. blijft voor op het landelijke gemiddelde.
Het gebied biedt relatief veel ruimte voor bedrijfsactiviteiten en het bedrijfsleven
kan gebruik maken van een goed bereikbare beroepsbevolking. Wel zijn de welvaartscreatie en economische vernieuwing aandachtspunten voor de toek omst. De
uitdaging ligt in het behouden van een gunstig vestigingsklimaat zodat het ook voor
nieuwe/startende ondernemers interessant wordt om zich in dit gebied te vestigen.
Startende ondernemingen vormen doorgaans een essentieel onderdeel van de reg ionale economie. Nieuwe bedrijven zorgen voor verjonging en vernieuwing van de
economische structuur. Bovendien zijn starters doorgaans een drijvende kracht
achter het innovatieve vermogen van de economie en een belangrijke bron van
werkgelegenheid. Daarnaast zal het bestaande bedrijfsleven –om ook in de toekomst gezond te blijven– moeten blijven vernieuwen door te investeren.
Onder invloed van een aantal mondiale, Europese, landelijke en regionale trends en
ontwikkelingen is de agrarische sector constant in beweging. Zo neemt de internationale concurrentie toe, worden milieuregels aangescherpt en verandert de cons umentenmarkt. Het aandeel van de landbouw in de regionale economie (productie en
werkgelegenheid) neemt steeds verder af, maar is hierdoor niet minder belangrijk.
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Sterkten


Positieve economische dynamiek



Hoge arbeidsparticipatie



Koopkrachtige consumenten



Goede bereikbaarheid beroepsbevolking



Lage werkloosheid



Voldoende ruimte voor bedrijfsactiviteiten



Relatief veel oppervlakte in gebruik voor infrastructuur

Zwakten


Lager rendement, solvabiliteit en
arbeidsproductiviteit bedrijfsleven Alkmaar e.o. dan gemiddeld



Beperkt aantal banen in research
en development

Perspectief voor de regio Alkmaar e.o.
Duurzame economische groei gestoeld op ondernemerschap en continuïteit
De regio Alkmaar e.o heeft een duurzame sociale en economische structuur. Daarnaast
biedt de regio een aantrekkelijke omgeving voor inwoners en bedrijfsleven om te wonen en bedrijfsactiviteiten te ontplooien. Dit vormt een goede basis voor een duurzame
regio. Het behoud van deze goede basis is nodig om te kunnen concurreren met andere
regio’s. We bevinden ons momenteel in een snel veranderende demografische en economische wereld. Hierbinnen is de mens de doorslaggevende factor of het bedrijfsleven
in zijn huidige samenstelling kan voortbestaan. Menselijk kapitaal is immers de bron
van de knowhow binnen het bedrijfsleven. Deze kennis wordt gedragen door werknemers van een bedrijf, en kan een – moeilijk te vervangen – competitief voordeel voor
het bedrijf en de regio betekenen.
Uit het onderzoek blijkt de noodzaak om als (agrarisch) bedrijfsleven te blijven vernieuwen door te innoveren en te investeren. Dit is van belang om de welvaartscreatie
voor de toekomst te garanderen. De potentiële beroepsbevolking wordt op termijn kleiner en de regio zal daardoor met minder arbeidskrachten hetzelfde welvaartsniveau op
peil moeten houden. Verhoging van de productiviteit is hierbij van belang als bron van
duurzame economische groei. Bedrijfsinterne factoren zoals de kwaliteit van het ondernemerschap, de grootte van het bedrijf en specifieke regionale kenmerken, zoals de afzetmarkt en de arbeidsmarkt (vestigingsklimaat) hebben invloed op de productiviteit.
Zo kunnen exporterende bedrijven namelijk vaak innovatiever en efficiënter werken
dan bedrijven die zich alleen op de binnenlandse markt richten. Ook de schaalgrootte,
structuur en opzet van bedrijven, het type machines en de manier waarop deze worden
ingezet en het opleidingsniveau van de werknemers zijn indicatoren die van invloed zijn
op de arbeidsproductiviteit.
Versterking van de (agrarische) bedrijven in de regio
Het (agrarische) bedrijfsleven heeft twee middelen nodig om te kunnen innoveren:
mensen en kapitaal. Inzetten op kennis(deling) en de ontwikkeling van vaardigheden
(zowel voor ondernemer als werknemer) is van belang om het regionale bedrijfsleven
concurrerend te maken. Een onderdeel hiervan vormt de opleiding van agrariërs die
moet aansluiten bij de hedendaagse praktijk. Kennisdeling wordt een cruciale factor de
komende jaren. Nauwe samenwerking tussen het MBO- en het HBO-onderwijs in de regio Alkmaar en het bedrijfsleven is hierbij essentieel. Het strekt tot de aanbeveling dat
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bedrijven en onderwijsinstellingen nadenken over concepten waarbij leerlingen al in de
opleiding van waarde kunnen zijn voor bedrijven (zoals dat nu al in de techniek gebeurd en leerlingen met de nieuwste apparatuur kunnen werken). Ook de connectie
met universiteiten in Amsterdam, Breukelen en Wageningen is nodig om de kennisontwikkeling- en uitwisseling te stimuleren. Door gezamenlijke onderzoeksprojecten tussen
bedrijven en het hoger onderwijs te stimuleren, bied je studenten en kenniswerkers
perspectief om in de regio te blijven wonen en werken. Een eerste voorwaarde hiervoor
is dat bij het bedrijfsleven de behoefte wordt getoetst welke kennis er benodigd is. Het
formuleren van een bedrijfsvisie voor de lange termijn is hierbij van essentieel belang.
Een ondersteunende rol van de bank is in dit opzicht gewenst.
Versterking van de bedrijven in de regio betekent ook samenwerking tussen ondernemers onderling om concurrentievoordeel te creëren. Dit kan bijvoorbeeld door samen te
werken in nieuwe bedieningsconcepten voor klanten (onder andere inwoners en recreanten) waarbij ingespeeld wordt op de veranderende afzetmarkt. Samen bereik je immers meer dan alleen.
Van beperkte beleidsruimte naar beperkte investeringsruimte: creëer regionale financieringsfondsen
De huidige economische tijd wordt gekenmerkt door een bezuinigende overheid, consumenten die hun hand op de knip houden en een bedrijfsleven dat last heeft van een
afvlakkende wereldhandel. Dit vraagt een creatieve manier van omgaan met beleid en
investeringen.
Het (agrarisch) bedrijfsleven staat voor de uitdaging om winstgevend te ondernemen
met oog voor de ontgroening en vergrijzing en natuur en milieu. Bij de ondernemers
ontbreekt het niet aan innovatieve duurzame ideeën. De uitrol van deze ideeën loopt
vaak spaak op het feit dat ondernemers 1) innovatieve duurzame concepten middels
‘trial en error’ moeten testen en 2) tegen wet- en regelgeving rondom duurzaam ondernemen aanlopen. Ondernemers zouden in een vroegtijdig stadium met de bank in
gesprek moeten gaan over de (financiële) haalbaarheid van innovatieve ideeën, en met
de overheid over knelpunten met betrekking tot de regelgeving. Op deze manier spreken overheid en ondernemer elkaar in een vroeg stadium en kunnen de wederzijdse
verwachtingen goed worden gemanaged. De overheid dient in dit ‘opstart’ stadium duidelijkheid te geven over de regelgeving met betrekking tot duurzaam ondernemen, en
hoe hier op een flexibele manier mee om te gaan.
Vernieuwende ideeën moeten worden bekostigd en vaak zijn ondernemers niet of onvoldoende op de hoogte van de financiële mogelijkheden om duurzame innovaties te
financieren (bijvoorbeeld innovatieregelingen van de overheid). Een toegankelijke financiering waarbij de risico’s voor beide partijen aanvaardbaar zijn zou uitkomst bieden. Rabobank Alkmaar e.o. tracht met het Fonds Duurzaamheid & Innovatie inn ovatieve en/of duurzame ontwikkelingen te stimuleren die van economisch en maatschappelijk belang zijn voor de samenleving in deze regio. Het fonds richt zich op
de onderzoek- of ontwikkelfase van vernieuwende initiatieven. Voorwaarden die
hieraan verbonden zijn, is dat het project van belang is voor een grote groep leden
van Rabobank Alkmaar e.o. en voor de samenleving in deze regio. En dat de aa nvrager een vertegenwoordiger is van een bedrijf of organisatie. Tot op heden wordt
echter nog weinig gebruik van dit fonds gemaakt. Om dit initiatief meer handen en
voeten te geven, zou het innovatiefonds breder getrokken kunnen worden. Bijvoo rbeeld door met meerdere banken in de omgeving het fonds uit te breiden, ook in
samenwerking met de provincie Noord-Holland.
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Houd de regio groen en aantrekkelijk om te wonen, werken en recreëren
Behoud van natuur is behalve voor de inwoners en het bedrijfsleven, ook voor het toerisme van groot belang. De kwaliteit van de natuurlijke omgeving kan worden versterkt
door verbetering van de woon-werkbalans en toename van de biodiversiteit. Hiervoor is
beleid gericht op behoud van lokale werkgelegenheid en natuurontwikkeling (zoals EHS)
essentieel. Laatstgenoemde vooral als het buitengebied in toenemende mate een belangrijke functie krijgt binnen recreatie en toerisme. Tot nu toe heeft de overheid de
boeren subsidies gegeven om de natuurlijke elementen in het landschap in stand te
houden. Nu de overheid voor bezuinigingen staat en dit gevolgen heeft voor de ‘natuurpot’, is het de vraag of deze landschapselementen nog in stand kunnen worden gehouden en beheerd. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor particulieren, het bedrijfsleven en de agrarische natuurverenigingen. Er zou een nieuwe impuls aan het
groenfonds kunnen worden gegeven met als doel om de regio Alkmaar e.o. met privaat
geld voor iedereen aantrekkelijk te houden: bewoners, (boeren)bedrijven en bezoekers.
Duurzame streekeigen initiatieven zouden vanuit dit fonds financieel kunnen worden
ondersteund. Bijvoorbeeld door sponsoring, donaties of via een te openen streekrekening.
Voorzieningenaanbod aanpassen op demografische ontwikkelingen
Zorgvoorzieningen
Een nauwe samenwerking tussen woningcorporaties, maatschappelijk werk, overheid
en zorginstellingen is van belang om de groeiende zorgvraag in de regio op te vangen.
De zorg kent in de nabije toekomst twee uitdagingen: 1) ze moet veel meer budget
vrijmaken voor ICT zaken en 2) ze heeft een grote groeimarkt van (dementerende) ouderen. Er zal efficiënter moeten worden gewerkt en meer vanuit een netwerkstructuur.
Bijvoorbeeld door back-office processen (zoals HR, IT, facilitaire dienstverlening et cetera) te centraliseren. Het zorgaanbod dient goed verspreid te zijn in de regio waarbij
er voorzieningen nodig zijn die ervoor zorgen dat de mantelzorg overeind blijft. De
grootste uitdaging ligt in het landelijke gebied (Schermer, Harenkarspel, Langedijk) om
de voorzieningen voor ouderen op ‘schuifelafstand’ te creëren.
Detailhandel en vrijetijdsvoorzieningen
In het landelijke gebied komt op den duur het draagvlak van voorzieningen onder druk
te staan. Dit heeft tot gevolg dat er een grotere tweedeling in de regio zal komen: het
landelijke gebied (de kleine kernen in bijvoorbeeld Harenkarspel en Schermer) waar de
basisvoorzieningen aanwezig zijn en een stedelijker gebied waar de culturele voorzieningen en de detailhandel gevestigd zijn. Maatschappelijke organisaties en gemeenten
zouden zakelijk, kritisch en op regionaal niveau naar het voorzieningenaanbod voor de
toekomst moeten kijken. Opschaling en concentratie van voorzieningen is op den duur
onvermijdelijk. Meer specifiek voor de detailhandel gelden de ontwikkelingen in de Ecommerce. De consument kijkt en koopt tegenwoordig tijd en plaats onafhankelijk, zowel online als offline. De online markt groeit veel harder dan de offline markt. Dit heeft
gevolgen voor de lokale detailhandel, maar biedt zeker ook kansen om hierop in te spelen.
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Communiceer wat je in huis hebt
Om slagvaardig te kunnen blijven opereren in de regio is het noodzakelijk dat de drie
O’s (overheid, onderwijs en ondernemers) intensief met elkaar samenwerken. Op veel
terreinen gebeurt dit al, maar er zijn vele afzonderlijke platforms en initiatieven die bij
de grotere groep van burgers en ondernemers niet bekend zijn. Dit zorgt voor versnippering en heeft tot gevolg dat niet in die mate van de platforms gebruik wordt gemaakt
als zou kunnen. Vanuit de stakeholders werd uitdrukkelijk benadrukt dat niet nog een
platform moet worden opgericht. Maar meer integratie van deze platforms (bijvoorbeeld
onder leiding van de Kamer van Koophandel) en deze promoten bij de ondernemersverenigingen, burgers en overheid zou een eerste stap tot verbetering kunnen zijn.
Daarnaast zijn er veel innovatieve ideeën bij het bedrijfsleven, maar men treedt er niet
mee naar buiten. Door voorbeelden van vernieuwende ideeën en de bedrijven die deze
hebben bedacht met de buitenwereld te delen, kan op basis van succesfactoren de business ook buiten de regio worden vermarkt. Be good and tell it.
Denk groot en leg dwarsverbanden tussen de verschillende partijen
Belangrijke beleidsonderwerpen zoals de arbeidsmarkt, de woningmarkt, detailhandel,
recreatie en toerisme, beheer van natuur en landschap en het stimuleren van economische bedrijvigheid overschrijdt gemeentegrenzen. Door als gemeenten een gezamenlijke regionale visie op bovengenoemde punten te formuleren en het beleid onderling beter af te stemmen, kunnen beslissingen worden genomen die de regio daadwerkelijk
verder helpt. Door samenwerking kan de regio Alkmaar e.o. op people, planet en profit
voor de toekomst duurzamer worden gemaakt.
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1
1.1

Inleiding
Duurzaamheid en Triple P
De noodzaak van duurzaamheid
Het beslag op de ons beschikbare natuurlijke hulpbronnen is de afgelopen decennia
zozeer toegenomen dat dit de draagkracht van de aarde te boven dreigt te gaan. In
toenemende mate worden we, door uitputting van natuurlijke hulpbronnen, milieuvervuiling en klimaatverandering, geconfronteerd met negatieve ‘externe effecten’
van onze technologische en economische ontwikkeling. Om te voorkomen dat de samenleving hierdoor ten onder gaat, is de omslag naar een ‘duurzame’ ontwikkeling
nodig, waarbij geen sprake is van uitputting en vervuiling van onze leefomgeving, zo
leerden onder meer de rapporten van de Club van Rome (1970) en de Commissie
Brundtland (1988). In de decennia die zijn verstreken sinds het ontstaan van dit inzicht heeft het begrip ‘duurzaamheid’ zich langzaam maar zeker in het centrum van
ons bewustzijn genesteld.
Duurzaamheid in drieën: Triple P
‘Duurzaamheid’ heeft gaandeweg een bredere strekking gekregen dan de oorspronkelijke, puur ecologische. Naast ‘goed rentmeesterschap’ over onze natuurlijke omgeving behelst duurzaamheid dan ook het ‘behoud van welvaart’ en ‘sociale samenhang
en veiligheid’. De sociale, natuurlijke en economische dimensie worden in het Engels
doorgaans aangeduid als ‘Triple P’: ‘people, planet, profit’. Met deze drie dimensies
omvat het begrip ‘duurzaamheid’ de samenleving in de breedste zin.

1.2

Centrale vraag: Hoe duurzaam is Alkmaar e.o.?
Rabobank Alkmaar e.o. draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Dat onderstreept
zij onder meer met de bouw van haar nieuwe hoofdkantoor, dat in februari 2012 in
gebruik is genomen. Mede naar aanleiding van deze oplevering, maar ook om de leden en andere betrokkenen te inspireren om gezamenlijk aan een duurzaam werkgebied te werken, heeft de bank het regioteam van het directoraat Kennis en Economisch Onderzoek (KEO) van Rabobank Nederland gevraagd om een Triple P-monitor
voor haar werkgebied te maken. Deze monitor stelt vast in welke mate het gebied
duurzaam is. Enerzijds gaat het daarbij om de bijdrage die burgers, bedrijven en
omgeving leveren aan het in stand houden van de samenleving zoals wij die nu
kennen in bovengenoemd gebied. Anderzijds heeft duurzaamheid betrekking op
de mate waarin samenleving, economie en ruimte een duurzaam kader vormen
voor inwoners, bedrijven en natuur.
Alkmaar e.o. bestaat in dit onderzoek uit de gemeenten Alkmaar, Harenkarspel,
Heerhugowaard, Langedijk en Schermer. Deze gemeenten hebben ieder hun eigen
gezicht en vervullen ieder hun eigen rol in de regio.
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Kaart 1: Onderzoeksgebied (groen gemarkeerd) en werkgebied lokale bank (rood gestippelde rand).

Bij de uitvoering van het onderzoek stond de volgende vraag centraal:
Hoe duurzaam zijn Alkmaar, Harenkarspel, Heerhugowaard, Langedijk en Schermer
in sociaal, economisch en ecologisch opzicht en welke mogelijkheden zijn er om de
duurzaamheid van het gebied te versterken?

1.3

De Triple P-Monitor
Om de duurzaamheid van een regio te meten, heeft het regioteam van directoraat
Kennis en Economisch Onderzoek (KEO) van Rabobank Nederland de Triple Pmonitor ontwikkeld. Het instrument meet de kwaliteit van de leefomgeving in een
gebied op sociaal, ecologisch en een economisch terrein, oftewel People, Planet en
Profit. De duurzaamheid op deze drie dimensies wordt gemeten aan de hand van
twaalf eigenschappen die op hun beurt zijn gebaseerd op 46 kenmerken. Bovendien staan de drie dimensies niet los van elkaar maar oefenen ze invloed op elkaar uit. Zo is economische duurzaamheid afhankelijk van sociale eigenschappen
van een regio en vice versa. Denk daarbij aan het gebruik van arbeidskracht en
(people) door het bedrijfsleven (profit) en het gebruik dat de bevolking (people)
maakt van voorzieningen zoals winkels (profit). De aard en omvang van deze i nvloed komen tot uiting in de zogenaamde connectoren. Onderstaand schema geeft
de dimensies en bijbehorende eigenschappen weer.
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Figuur 1.2 Triple P-Monitor (dimensies en eigenschappen)

In de Triple P-monitor krijgt een regio een score voor elk kenmerk. De score voor
een eigenschap is de gemiddelde score van alle kenmerken binnen die eige nschap. Vervolgens worden de scores van de eigenschappen gemiddeld om de score voor de betreffende dimensie te bepalen. De uiteindelijke score voor de Triple P
is het gemiddelde van de scores van de drie dimensies. Zo kun je in één oogo pslag zien in welk opzicht de regio duurzamer of juist minder duurzaam is dan de
rest van Nederland.
Hoewel in de praktijk iedereen een regio op een eigen manier beleeft en waarde
toekent aan de eigenschappen van een regio, is in de Triple P-monitor een keuze
gemaakt voor kenmerken waaraan op basis van een ‘objectief' gemiddelde een
afweging kan worden gemaakt of ze positief dan wel negatief bijdragen aan de
betreffende dimensie van duurzaamheid. Om deze uitkomsten in regionaal perspectief te plaatsen, zijn interviews met betrokkenen uit de regio gehouden, heeft
er een workshop plaatsgevonden en zijn diverse beleidsstukken geanalyseerd.

1.4

Leeswijzer
De volgende drie hoofdstukken (2 t/m 4) behandelen ieder één P en gaan dus in
op de sociale duurzaamheid (people), ecologische duurzaamheid (planet) en economische duurzaamheid (profit) van Alkmaar, Harenkarspel, Heerhugowaard, Langedijk en Schermer. Ieder hoofdstuk begint met een uitleg van de samenstelling
van de betreffende duurzaamheidsdimensie. Iedere volgende paragraaf laat de
scores van de regio zien op de Triple P. Bovendien worden in deze paragrafen de
resultaten van de aanvullende analyses weergegeven. Alle drie de hoofdstukken
sluiten af met een conclusie voor wat betreft de duurzaamheid van het gebied op
de desbetreffende dimensie.
Daar waar de bovengenoemde drie hoofdstukken laten zien in hoeverre de drie
dimensies duurzaamheid ondervinden, benadert hoofdstuk vijf duurzaamheid
vanuit de andere kant waarbij we aangeven in hoeverre de drie dimensies zelf ook
bijdragen aan de duurzaamheid van het gebied. Ten slotte wordt in hoofdstuk zes
de balans opgemaakt waarbij we op overzichtelijke wijze laten zien hoe het met
de duurzaamheid van Alkmaar e.o. is gesteld en waar de kansen liggen om deze
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in de toekomst te verbeteren. De basis hiervoor vormen onder andere de interviews en workshops.

Berekening Triple P scores
In de Triple P-monitor wordt duurzaamheid gemeten op basis van de scores van een regio op de
onderliggende kenmerken. Bij ieder kenmerk hebben we gekeken of de betreffende score positief
of negatief bijdraagt aan de betreffende dimensie van duurzaamheid. Het landelijk gemiddelde is
voor ieder kenmerk op 1 vastgesteld. Vervolgens kijken we in hoeverre het onderzoeksgebied
boven of onder het landelijk gemiddelde scoort. Een score hoger dan 1 betekent dat het gebied
op het betreffende kenmerk beter scoort dan landelijk en dus sterker bijdraagt aan de duurzaa mheid van het gebied. Dit zijn de waardes die worden weergegeven in de grafieken. Een score h oger dan 1 wordt in de grafiek weergegeven als “gunstig” en een score lager dan 1 als “ongunstig”.
De scores zeggen dus niets over de absolute uitkomst van het betreffende kenmerk maar wel
over de bijdrage van de uitkomst aan de duurzaamheid van het gebied.
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2

People

2.1

Inleiding
Sociale duurzaamheid geeft aan in hoeverre een regio beschikt over die kenmerken die nodig zijn om de samenleving in stand te houden. Het zijn in de eerste
plaats de samenstelling en de onderlinge verbondenheid van de bevolking die b epalen in hoeverre onze samenleving in de huidige vorm kan blijven voortbestaan.
De sociale duurzaamheid van een regio is echter ook afhankelijk van wat de ec ologische en economische dimensies aan de inwoners te bieden hebben.
Voor de eerste eigenschap –de bevolkingssamenstelling– kijken we naar een aantal ‘harde’ kenmerken, namelijk het aantal bijstandsuitkeringen, het opleidingsniveau, het aantal jongeren en de demografische dynamiek (bevolkingsgroei). Een
samenleving die zorgt voor een volgende generatie en investeert in opleiding is
immers duurzamer dan een samenleving die wordt gekenmerkt door sociale achterstanden en vergrijzing.
De eigenschap sociale cohesie gaat in op de maatschappelijke samenhang in een
regio. Hierbij gaat het om de wat meer ‘zachte’ indicatoren die aangeven hoe de
mens in het leven staat. Sociale cohesie geeft de mate van binding tussen de i ndividuen weer. Kenmerken van sociale cohesie, zoals het aandeel van de bevo lking dat participeert in vrijwilligerswerk en de opkomst bij Tweede Kamerverki ezingen, geven inzicht in de mate waarin de inwoners betrokken zijn bij hun samenleving. Daarnaast is de wijze waarop sociale interactie plaatsvindt van belang
voor de sociale cohesie. Interactie kan immers gericht zijn op samenwerking en
daarmee de samenleving versterken, maar ook op confrontatie en daarmee de
samenleving verzwakken. Daarom zijn ook het aandeel van protestpartijen in de
verkiezingsuitslag en de criminaliteit belangrijke indicatoren voor de sociale cohesie
in een gebied.
Het bedrijfsleven vervult voor de inwoners van een gebied twee verschillende
rollen. De economische dimensie heeft daardoor op twee manieren invloed op de
sociale duurzaamheid van een regio. In de eerste plaats voorzien bedrijven en
instellingen in de behoefte aan producten en diensten op allerlei gebied. In dit kader is het aanbod van winkels en vrijetijdsvoorzieningen -waarvan de bevolking
in de regio gebruik kan maken- van belang. Daarnaast biedt het bedrijfsleven
werkgelegenheid aan de beroepsbevolking. Daarvoor is gekeken naar de gemiddelde
bedrijfsomvang en de bereikbaarheid van arbeidsplaatsen in de regio. Deze
kenmerken zijn ondergebracht in het begrip ‘werk en voorzieningen’.
Voor de inwoners van een gebied is de ecologische dimensie vooral van belang als
woonomgeving. Zij gebruiken hun omgeving om te wonen en te recreëren. De beschikbaarheid van fysieke ruimte bepaalt de intensiteit van het ruimtegebruik (stedelijkheid) en de aantrekkelijkheid van de woonomgeving. De WOZ-waarde geeft een
indicatie van de fysieke kwaliteit van de woonomgeving. Dit vormt dan ook een indicator voor de mate waarin de fysieke ruimte bijdraagt aan de sociale duurzaamheid
van een regio.
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2.2

Sociale duurzaamheid in Alkmaar e.o.
Alkmaar e.o. heeft een bovengemiddelde sociale duurzaamheid. De regio heeft
een gunstige bevolkingssamenstelling en een gemiddelde sociale cohesie. Ook
biedt de regio haar bevolking gemiddeld meer werk en voorzieningen en relatief
veel oppervlakte om te wonen (ten opzichte van totale oppervlakte). Het betreft
hier dus niet de kwaliteit van de woonomgeving.
Figuur 2.1 Sociale duurzaamheid
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Duurzame bevolkingssamenstelling
De bevolkingssamenstelling in Alkmaar e.o. is duurzamer dan die in de rest van
Nederland. De regio heeft dit gunstige beeld te danken aan een groot aantal jongeren tot 25 jaar en een hogere demografische dynamiek. Dit komt omdat de bevolkingsomvang sinds 2000 in de regio Alkmaar e.o. harder is gegroeid dan landelijk. In box 1 wordt verder ingegaan op de bevolkingsontwikkeling in Alkmaar
e.o.. Positief is verder dat er in de regio relatief minder huishoudens afhankelijk
zijn van bijstandsuitkeringen dan in gemiddeld Nederland. Het opleidingsniveau
ligt rond het landelijke gemiddelde.

Figuur 2.2 Samenstelling bevolking
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Box 1 Bevolkingsontwikkeling in Alkmaar e.o.
Sinds 2000 is de omvang van de bevolking in Alkmaar e.o. gestegen. Alle gemeenten (met
uitzondering van Alkmaar) blijven qua bevolkingsontwikkeling voor op Nederland. Met name
Heerhugowaard en Langedijk springen er in positieve zin uit. De belangrijkste oorzaak is de
nieuwbouwopgave in deze twee gemeenten. De nieuwe wijken Zuidwijk-Huygenhoek, Stad van
de Zon, De Draai en Maijersloot hebben voor een flinke toename aan inwoners gezorgd. Het
aantal inwoners in Alkmaar is het afgelopen decennium slechts met 1 procent gegroeid.
Bevolkingsontwikkeling Alkmaar e.o. 2000-2011
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In het kader van de bevolkingsontwikkeling is de verhouding tussen de verschillende leeftijd sgroepen van belang voor het aanbod van voorzieningen, de woningbehoefte, woningtypen en
het aanbod op de arbeidsmarkt. Het aandeel ouderen ligt in Alkmaar e.o. lager dan gemiddeld
in Nederland. Uit onderstaande figuur blijkt dat de grijze druk in Alkmaar e.o. in de toekomst
sterk toeneemt. Dat betekent dat het aandeel 65-plussers ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking groeit, wat negatieve gevolgen heeft voor de lokale arbeidsmarkt. Het aandeel
van het economisch actieve deel van de bevolking zal wat kleiner zijn en daardoor zal ook het
arbeidspotentieel voor het verlenen van zorg aan de vergrijzende bevolking relatief klein zijn.
Landelijk zal in 2020 ongeveer 30 procent van de potentiële beroepsbevolking uit 65-plussers
bestaan. In Alkmaar, Harenkarspel en Schermer ligt het verwachte aandeel van 65 -plussers in
2020 iets hoger, namelijk tussen de 32 en 35 procent.
Ontwikkeling aandeel 65-plussers Alkmaar e.o 2010-2020
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Sociale cohesie: goede maatschappelijke betrokkenheid
De ‘sociale cohesie’ heeft betrekking op de intensiteit waarmee mensen met e lkaar omgaan en waarmee zij deelnemen aan het maatschappelijk proces. Deze intensiteit verschilt sterk binnen Nederland. Stedelingen zijn over het algemeen
veel meer individualistisch in hun gedrag dan inwoners van landelijke gebieden,
die meer gericht zijn op contact binnen de kaders van sociale structuren. Stedelingen gaan meer naar het café, maar besteden minder tijd aan familie en vrie nden, verenigingsleven en bezoek aan gebedshuizen, en komen minder opdagen bij
verkiezingen. In Alkmaar e.o. is de sociale cohesie bovengemiddeld. De bevolking
van Alkmaar e.o. participeert in gelijke mate in maatschappelijke activiteiten als
de gemiddelde Nederlander. Ook de verkiezingsopkomst (betrokkenheid) en het
aandeel stemmen op protestpartijen (consensus) bij Tweede Kamerverkiezingen
steken in de regio gunstig af bij het landelijk gemiddelde. Het aantal mensen dat
stemt op protestpartijen als de SP, PVV en de Partij voor de Dieren is lager dan in
Nederland. Ook het aantal misdrijven (criminaliteit) ligt in de regio lager dan het
landelijke gemiddelde.
Figuur 2.3 Sociale cohesie
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Werk en voorzieningen: relatief gunstige woon-werkregio
Alkmaar e.o. vormt een relatief gunstige woon-werkregio. Er bevinden zich relatief veel banen binnen een goed bereikbare afstand (<45 minuten enkele reistijd).
Maar het aantal banen per bedrijf (de gemiddelde bedrijfsomvang) blijft echter
achter bij het landelijke gemiddelde.
Ook het aanbod van voorzieningen (winkels en vrijetijd, zoals horeca, sport, cultuur en recreatie) blijft achter bij het gemiddelde aanbod in Nederland. Wanneer
we specifiek kijken naar het winkelaanbod waarvan de bevolking in Alkmaar e.o.
gebruik kan maken, dan zien we dat dit ten opzichte van het aantal inwoners b eperkt is, met uitzondering van Alkmaar. Op basis van koopstromen kunnen we in
kaart brengen waar mensen wonen en waar zij winkelen. Voorkeuren voor b epaalde winkelgebieden in gemeenten kunnen op deze manier inzichtelijk worden
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gemaakt. De keuze voor een bepaald winkelgebied hangt af van het type aankoop
wat de consument op dat moment voor ogen heeft.
De dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen doen inwoners van Alkmaar e.o.
vooral in de eigen regio. Circa de helft van de bestedingen in de detailhandel van
inwoners uit Alkmaar, blijft in de eigen gemeente. Een kwart van deze bestedi ngen vloeit af naar Heerhugowaard. De dagelijkse boodschappen doen Alkmaarders
vooral in de eigen gemeente, bijna 80 procent van de dagelijkse bestedingen blijft
in Alkmaar. De detailhandel voor dagelijkse inkopen in Harenkarspel, weet circa
driekwart van de bestedingen van haar inwoners binnen de eigen gemeentegrenzen te houden. Dit ligt anders wanneer we naar de totale detailhandel suitgaven
van inwoners uit Harenkarspel kijken. Een vijfde van de bestedingen komt terecht
in Heerhugowaard en 10 procent in Langedijk. Heerhugowaard weet de meeste
detailhandelsuitgaven van haar inwoners in de eigen gemeente te houden. Circa
85 procent van de bestedingen komt terecht bij de lokale detailhandel. Van alle
vijf de gemeenten weet Langedijk het hoogste aandeel dagelijkse consumentenbestedingen binnen de eigen gemeente te houden. Ruim 80 procent van de dagelijkse bestedingen die inwoners uit Langedijk doen, blijft bij de eigen detailhandel.
De detailhandel in Schermer weet relatief gezien de minste bestedingen van haar
inwoners vast te houden. Bijna 40 procent van de dagelijkse uitgaven van inwoners uit Schermer vloeit af naar Koggenland. Ruim een vijfde vloeit af naar Hee rhugowaard. Wanneer we naar de totale detailhandelsuitgaven van consumenten
uit Schermer kijken, dan zien we dat minder dan de helft hiervan bij de winkels in
de eigen gemeente terechtkomt.

Figuur 2.4 Werk en voorzieningen
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Naast het winkelaanbod zijn ook andere voorzieningen (vrije tijd) van belang voor
het woongenot van mensen. De vergrijzing zet het voorzieningenniveau onder
druk en de daaropvolgende bevolkingskrimp zal de afname van voorzieningen in
het algemeen versterken. De daling van het voorzieningenaanbod als gevolg van
de veranderende bevolkingssamenstelling doet zich voor bij zowel voorzieningen
die door marktpartijen worden aangeboden, zoals winkels, als voorzieningen
waarin de overheid voorziet, zoals gezondheidszorg en onderwijs. Dat geldt vooral
voor centrumvoorzieningen, die niet dagelijks nodig zijn en die een groot draa gvlak behoeven. Dit draagvlak staat bovendien door de schaalvergroting in de de-
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tailhandel, het cultuuraanbod, de gezondheidszorg, en de toenemende mobiliteit
van de consument voortdurend onder druk. Bovendien kan als gevolg van de vergrijzing een sterke verandering optreden in het consumptiepatroon in een regio.
Ondernemers moeten niet alleen rekening houden met een daling van het aantal
consumenten, maar vooral ook met wijzigingen in de vraag. Het verdwijnen van
voorzieningen hoeft het voortbestaan van kleine dorpen en de leefbaarheid niet in
gevaar te brengen. Voorzieningen zijn dus geen voorwaarde voor leefbaarheid,
bereikbaarheid is dat wel. Inwoners ondernemen dan ook activiteiten in een bredere straal dan alleen de woonplaats. Voor de toekomst dienen we rekening te
houden met het feit dat de overheid zich steeds meer terugtrekt. Waar voorzieningen door institutionele partijen niet langer kunnen worden aangeboden, zal de
bevolking de toegang tot deze voorzieningen zelf moeten organiseren.1 Vanuit dit
perspectief is een nog grotere maatschappelijke betrokkenheid en participatie van
de bevolking in Alkmaar e.o. van groot belang.
Woonomgeving: voldoende ruimte om te wonen en te recreëren
Het aanbod van voldoende voorzieningen kan een gebied tot een prettige woonomgeving maken. Hierin verschillen ‘stad’ en ‘land’ aanzienlijk. Het aanbod van
voorzieningen in steden is veel groter dan in het landelijk gebied. Daar staat t egenover dat dankzij de beschikbaarheid van ‘rust en ruimte’ de tevredenheid met
de woonomgeving in het landelijk gebied veel hoger is dan in de stad. Alkmaar
e.o. kenmerkt zich door een open, groene woonomgeving. Voor de bevolking is er
dus relatief veel ruimte om te wonen en te recreëren. Daarnaast komt de aantrekkelijkheid van een woonomgeving onder andere tot uiting in de WOZ-waarde
van een woning. De WOZ-waarde geeft een indicatie van de fysieke kwaliteit van
de woonomgeving. De mate van stedelijkheid speelt hierin een rol. Alkmaar en
Heerhugowaard hebben een stedelijker karakter dan de overige drie gemeenten
en hebben een lagere WOZ-waarde dan Harenkarspel, Langedijk en Schermer.
Figuur 2.5 Woonomgeving
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________________________________
1 Bron: Demografisch krimp: de nieuwe realiteit. Rabobank, 2010.

20

Box 2 Recreatie en toerisme
De inwoners van regio Alkmaar hebben relatief veel ruimte om zich heen om te kunnen recr eeren. In de nabije omgeving van de regio Alkmaar e.o. zijn verschillende toeristische kerngebieden, zoals de Noordzeekust, de kustplaatsen en meer in het binnenland de steden Schagen
en Alkmaar. Richting het noorden kunnen toeristen naar het Waddeneiland Texel.
Voor het toerisme is een belangrijke rol weggelegd in het economisch beleid van Alkmaar. Het
streven is om de verblijfsaccomodatie uit te breiden en om de toeristen langer in de stad te
laten blijven. De belangrijkste toeristische thema’s zijn: Kaasstad, Winkelstad, Cultuurhistorische Stad, Stad aan het Water en Evenementenstad. (Bron: Gemeente Alkmaar (2009). Actieprogramma economie en toerisme in Alkmaar 2010-2015)
De gemeente Harenkarspel wil de toeristisch recreatieve sector in Harenkarspel in betekenis
laten toenemen op basis van haar eigen identiteit en kernwaarden: het agrarisch en cultuurhistorisch karakter (typisch Hollands polderlandschap), de rust en de ruimte die de gemeente
kenmerken. Het accent ligt op kwaliteitsverbetering van het toeristische (verblijfs-)klimaat,
waarmee de aantrekkelijkheid van de gemeente als toeristische bestemming toeneemt. De
gemeente is vooralsnog een ‘witte vlek’ in het toeristisch recreatief landschap. Recreatiegebied Geestmerambacht, gelegen tussen Harenkarspel, Alkmaar en Heerhugowaard, is aantrekkelijk voor een dagje recreatie in een natuurlijke omgeving. (Bron: ETIN Adviseurs i.s.m. Bureau Bret (2009). Nota Economische Zaken en Toerisme Harenkarspel)
Heerhugowaard heeft een divers aanbod vermaak (Park van Luna, Waarderhout, Skeef,
Geestmerambacht, Sportlagune, Waardergolf). De aanwezigheid van een aantal grote recreatiegebieden in en in de omgeving van Heerhugowaard kan als één van de sterke kanten worden aangemerkt. Daartegenover staat als zwakte de matige ontsluiting van het buitengebied,
zowel intern als wat betreft de verbindingen met de omgeving en de bestaande stad, en de
beperkte en verspreid liggende recreatieve voorzieningen. (Bron: Heerhugowaard (2010).
Naar buiten! De moeite waard in Heerhugowaard. Visie recreatie buitengebied)
Langedijk wordt omringd door een waterrijk gebied. De gemeente streeft ernaar om het water
meer met de recreanten te verbinden. Op het gebied van recreatie en toerisme overheerst het
dorpse en landelijke karakter. Het beleid richt zich in eerste instantie op de Langedijkers met
daarbij een bescheiden bovenlokaal accent. (Bron: Gemeente Langedijk. Structuurvisie Langedijk 2010-2030)
Ook Schermer streeft naar een belangrijkere rol voor toerisme en recreatie binnen en buiten
haar gemeentegrenzen. De gemeente Schermer zit samen met de gemeenten Beemster en
Graft-De Rijp in het gemeentelijk samenwerkingsverband Land van Leeghwater. Onder deze
naam wordt recreatie en toerisme binnen deze gemeenten bevorderd. De activiteiten van het
samenwerkingsverband Land van Leeghwater concentreren zich op het realiseren van het versterken van de identiteit van Land van Leeghwater, het vergroten van de informatieve en fysieke toegankelijkheid en behoud en versterking van het recreatieve en toeristische aanbod.
(Bron: www.landvanleeghwater.nl en gemeente Schermer)
Vele gemeenten in Nederland zetten recreatie en toerisme in als nieuwe economische pijler.
Hierbij kunnen verschillende accenten worden gelegd. Het economisch belang van plattelandsrecreatie moet echter niet worden overschat. Een wandelaar of fietser geeft weinig uit tijdens
zijn tocht in vergelijking tot een bezoek aan een attractiepark of een restaurant. Recreatie op
het platteland wordt pas interessant voor de lokale economie als deze wordt gecombineerd
met andere uitgaven zoals bijvoorbeeld horeca.
Bezoekers van grotere afstand, stedelingen en verblijfstoeristen zijn daarom interessantere
doelgroepen. (Bron : ETIN Adviseurs i.s.m. Bureau Bret (2009). Nota Economische Zaken en
Toerisme Harenkarspel)
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2.3

Conclusie
Alkmaar e.o. heeft een bovengemiddelde sociale duurzaamheid. De regio heeft dit
gunstige beeld te danken aan een groot aantal jongeren tot 25 jaar en een hogere
demografische dynamiek. Tevens biedt de regio meer oppervlakte om te wonen
en te recreëren dan gemiddeld. Kansen liggen in het versterken van het aanbod
van vrijetijdsvoorzieningen waardoor de inwoners hiervoor geen beroep hoeven te
doen op de omliggende regio. Door zelf te zorgen voor een passend voorzieningenaanbod kan ook de koopkracht aan de eigen regio worden gebonden. Bovendien kan dit bijdragen aan een grotere lokale betrokkenheid van de eigen bevolking. De regio wordt weliswaar gekenmerkt door een hoge sociale cohesie, toch
blijft dit met het oog op de vergrijzing een aandachtspunt voor de toekomst . Een
deel van de voorzieningen (zoals sport en cultuur) zijn vaak afhankelijk van de i nzet van vrijwilligers. Door de vergrijzing kan het voorzieningenniveau in het buitengebied onder druk komen te staan. Om het voorzieningenniveau enigszins op
peil te houden, zal de toegang hiertoe door burgers steeds meer zelf moeten worden georganiseerd.
Sterkten

Zwakten



Gunstige bevolkingssamenstelling



Iets lagere WOZ-waarde van woningen dan gemiddeld



Weinig bijstandsuitkeringen





Jeugdige bevolking

Gemiddelde bedrijfsomvang is
klein



Sterkere bevolkingsgroei dan
gemiddeld



Relatief weinig winkelvoorzieningen



Hechte sociale cohesie





Weinig criminaliteit

Relatief weinig vrijetijdsvoorzieningen



Veel ruimte om te wonen en recreëren



Stedelijk karakter van Alkmaar
en Heerhugowaard



Bereikbaarheid werkgelegenheid
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3
3.1

Planet
Inleiding
Bij ecologische duurzaamheid gaat het erom in hoeverre een regio beschikt over
de kenmerken die nodig zijn om de ruimtelijke kwaliteit in stand te houden.
Natuur en cultuurhistorie in een regio zijn de primaire dragers van de ecologische
duurzaamheid. Maar voor het voortbestaan van onze beschaving is het ook noodzakelijk dat de huidige generatie de aarde op zodanige wijze bewoont, dat dit niet
ten koste gaat van de leefbaarheid voor toekomstige generaties. Dit ‘goed ren tmeesterschap’ is afhankelijk van de aanwezigheid en het gedrag van zowel bevolking (sociale dimensie) als bedrijfsleven (economische dimensie).
De eigenschap ‘natuur’ geeft de mate aan waarin in een gebied sprake is van
duurzaamheid qua natuur en landschap. Hiervoor kijken we in de eerste p laats
naar het grondgebruik waarbij de oppervlakte natuur en de ontwikkeling daarvan
relevant zijn. Daarnaast speelt kwaliteit van de natuurlijke omgeving een rol.
Hiervoor kijken we naar de flora in het gebied op basis van het aanwezige aantal
(bedreigde) plantensoorten.
Behalve de natuur dragen culturele elementen bij aan de ruimtelijke kwaliteit en
daarmee de ecologische duurzaamheid van een regio. Hiervoor brengen we het
aantal beschermde gezichten en de aanwezigheid van monumenten en cultuurhi storische elementen in kaart.
Daarnaast is de ecologische duurzaamheid afhankelijk van de druk die de bevo lking en het bedrijfsleven uitoefenen op de natuurlijke omgeving. Enerzijds vormt
de mens alleen al door zijn aanwezigheid een belasting voor het milieu. Deze b elasting kan worden weergegeven door de bevolkingsdichtheid en het ruimtebeslag
dat gepaard gaat met de aanwezigheid van deze bevolking. Maar ook het menselijk gedrag is van invloed op het milieu, bijvoorbeeld door autobezit en stroomverbruik. Dit meten we aan de hand van de CO2-uitstoot per inwoner.
Ten slotte wordt de ecologische duurzaamheid beïnvloed door de aanwezigheid en
het gedrag van het bedrijfsleven. Net als een individueel mens vormt een onderneming door haar aanwezigheid alleen al een belasting voor het milieu. Deze
belasting kan worden weergegeven door de werkgelegenheidsdichtheid en het
ruimtebeslag dat gepaard gaat met de aanwezigheid van bedrijven. Verder zijn
bedrijven ook door hun gedrag van invloed op de ecologische duurzaamheid,
bijvoorbeeld door het gebruik van machines en het transport van goederen.
Deze milieubelasting meten we aan de hand van de CO2-uitstoot per baan en per
kilometer weg.
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3.2

Ecologische duurzaamheid in Alkmaar e.o.
De score op de kwaliteit ‘planet’ is benedengemiddeld in Alkmaar e.o.. De ecologische kwaliteit van de regio blijft achter op de rest van Nederland. Harenkarspel
en Schermer scoren binnen deze dimensie juist boven het landelijke gemiddelde.
Deze positieve score wordt sterk bepaald door de geringe intensiteit van het
grondgebruik en het open landschap in de streek.
Het Rijk heeft in de Nota Ruimte op basis van een aantal speci fieke kernkwaliteiten twintig Nationale Landschappen in Nederland aangewezen. Het Nationaal
landschap Laag Holland is daar één van. Het Nationaal Landschap Laag Holland
ligt tussen de steden Alkmaar, Hoorn, Amsterdam en Zaanstad en wordt gekenmerkt door de openheid, de rechte lijnen, en de beschermde stads- en dorpsgezichten. Het Rijk heeft het beleid voor de Nationale Landschappen inmiddels g edecentraliseerd, waardoor de status van deze landschappen momenteel onduid elijk is.
Figuur 3.1 Ecologische duurzaamheid
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De natuurlijke kwaliteit is benedengemiddeld
De natuur in Alkmaar e.o draagt benedengemiddeld bij aan de ecologische kwal iteit van het gebied. De regio heeft een beperkte biodiversiteit (in de grafiek aangeduid als reservaatfunctie). Dit betekent dat zich nauwelijks bedreigde plantensoorten in het gebied bevinden. Ook is er weinig variëteit aan plantensoorten. In
vergelijking met Nederland heeft Alkmaar e.o. een groot aandeel landbouwgrond.
Hierdoor is het landschap weinig versnipperd, in tegenstelling tot veel andere gebieden in Nederland. Doordat het gebied weinig is versnipperd, maakt het de uitwisseling van planten- en diersoorten mogelijk. Desondanks is de reservaatfunctie
beperkt.
Het Rijk heeft afspraken gemaakt met provincies en gemeenten over de ontwikkeling van het platteland. De financiële ondersteuning daarvoor komt uit het Inve steringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Rijk en provincies hebben in september
2011 een onderhandelingsakkoord gesloten over decentralisatie van het natu urbeleid. Onderdeel van dit akkoord is hoe het Investeringsbudget Landelijk Gebied
(ILG) wordt afgerond. Tot en met 2013 wordt het natuurbeheer van de Ecol ogische Hoofdstructuur (EHS) betaald uit het restant van het Investeringsbudget
Landelijk Gebied (ILG). Daarna worden de provincies financieel verantwoordelijk
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voor de EHS. Vanaf 2014 krijgen de provincies daarvoor jaarlijks € 100 miljoen
extra in het Provinciefonds. 2
Figuur 3.2 Natuur
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Box 3 Grondgebruik in Alkmaar e.o.
Nederland is een van de dichtst bevolkte en sterkst verstedelijkte landen van Europa. Minder
dan 40 procent van de bevolking woont op het platteland. Toch beheren boeren en tuinders
nog altijd het merendeel van het landoppervlak. Circa 10 procent van de grond bestaat uit natuurgebieden. Ons land als geheel heeft dus nog een sterk ‘groen’ karakter, maar door het g eringe reliëf en door de sterke versnippering van het grondgebruik is toch sprake van een ste rke (visuele) ‘verrommeling’. Het Nederlandse landschap staat daardoor sterk onder druk. Het
landschap van Alkmaar e.o. is nogal divers. Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk hebben
een bovengemiddelde oppervlakte bebouwd gebied. Het landschap in Harenkarspel en Sche rmer wordt vooral gevormd door de agrarische functie. In vergelijking met Nederland is in deze
twee gemeenten het grote aandeel hectare grond dat is gereserveerd voor landbouw opvallend. Verder valt op dat Alkmaar een sterk recreatieve functie heeft.
Grondgebruik Alkmaar e.o.
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2 Bron: www.rijksoverheid.nl
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Box 4 Ecologische Hoofdstructuur en biodiversiteit
Eén van de doelstellingen die de Provincie stelt is behoud en bescherming van de biodivers iteit. Behoud en versterking van de biodiversiteit krijgt vooral gestalte door realisatie van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande n atuurgebieden, nieuw te ontwikkelen natuurgebieden, beheersgebieden (natuurgebieden met
behoud van hun agrarische functie), ecologische verbindingszones en robuuste ecologische
verbindingszones.
De basis van de EHS is dus de al bestaande natuur, zoals duinen, heiden, bossen, meren en
landgoederen. Aanvullend hierop worden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld. Bijvoorbeeld op
gronden die eerst voor de landbouw gebruikt werden. Tussen de natuurgebieden worden ecologische verbindingszones aangelegd om deze gebieden met elkaar te verbinden. Daarnaast is
op veel plaatsen de agrarische bedrijfsvoering aangepast, zodat hier weidevogels kunnen
broeden of bijzondere planten kunnen groeien. Uiteindelijk ontstaat hierdoor een robuust ne twerk van natuurgebieden. De hele ecologische hoofdstructuur moet in 2018 klaar zijn. Het t otale netwerk in Noord-Holland beslaat dan ongeveer 56.000 hectare. De EHS, de ecologische
verbindingszones en de weidevogelleefgebieden zijn planologisch beschermd. Dat betekent dat
ze in principe niet mogen worden aangetast door de ontwikkeling van bijvoorbeeld woningen,
infrastructuur of andere ingrepen. Gebeurt dit, onder voorwaarden, toch, dan moeten de negatieve effecten worden tegengegaan of gecompenseerd worden. (Bron: Provincie NoordHolland)
Grote delen van de EHS zijn onderdeel van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Om de
natuur in Europa te behouden, heeft de Europese Unie ‘Natura 2000’ in het leven geroepen.
De Europese Unie heeft zichzelf het doel opgelegd om de achteruitgang van de
‘biodiversiteit’ – de verscheidenheid aan soorten - te stoppen. Dit wordt onder andere bereikt
door een netwerk van beschermde Natura 2000 natuurgebieden te realiseren. Voor elk Natura
2000 gebied wordt een beheerplan opgesteld. Het beheerplan geeft aan hoe en waar de aa ngewezen natuurdoelen moeten worden behouden of ontwikkeld. Ook worden alle bestaande
activiteiten getoetst op hun effecten op de te beschermen natuurwaarden. En wordt aangegeven wanneer voor een nieuwe activiteit een vergunning moet worden aangevraagd. (Bron:
Tauw. Samenvatting Beheerplan Natura 2000 Eilandspolder)
Eilandspolder
Het gebied ‘Eilandspolder’ is aangewezen als Natura 2000 gebied. Het is een laagveen-achtig
natuurgebied in Noord-Holland in de gemeenten Schermer en Graft-De Rijp. De gehele eilandspolder is open en weids van karakter en is in de eerste plaats een weidegebied, zeer rijk
aan weidevogels, zoals wulp en grutto, watervogels en vogels van rietlanden. Het westelijke
gebied wordt nog in sterke mate voor de landbouw gebruikt. De oostelijke Eilandspolder is
vrijwel geheel in eigendom van het Staatsbosbeheer, die het als vogelgebied beheer t. Van dit
gebied is circa 350 hectare in eigendom en beheer bij Landschap Noord-Holland en circa 700
hectare bij het Staatsbosbeheer. Het door Europa beschermde Natura 2000 gebied meet 1416
hectare. (Bron: Wikipedia)
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Box 5 Ontwikkelingen in de agrarische sector
De landbouw is vanouds de belangrijkste economische drager van het landschap, maar ook
een belangrijke sector in de regionale economie (ook al neemt het belang af). Inmiddels hebben de boeren zich ook ontwikkeld als de belangrijkste beheerders van het landschap. Voor
behoud en versterking van het landschap is duurzame ontwikkeling van landbouw dus evident
voor de toekomst van de regio. Om het voortbestaan van agrarische ondernemingen veilig te
stellen, dient het inkomen op peil te blijven. Europese regelgeving dwingt de boeren tot
schaalvergroting en verbreding van de bedrijfsvoering. Het huidige Gemeenschappelijk Lan dbouwbeleid is in 2008 geëvalueerd. De belangrijkste punten zijn:
-

meer marktwerking waardoor Europese agrarische ondernemers beter de concurrentie op
de wereldmarkt aan kunnen;

-

verruimen van het melkquotum (maximaal toegestane melkproductie);

-

meer aandacht voor het plattelandsbeleid;

-

verduurzaming van de landbouwproductie.

Anno 2012 wordt er door de Europese ministers van Landbouw druk onderhandeld over de
nieuwe voorstellen van de Europese Commissie over het landbouwbeleid van 2014 tot 2020.
Nederland wil boeren belonen voor maatschappelijke prestaties die zij leveren. Dat kan bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer zijn of investeringen in duurzame stallen. De Europese
Commissie stelt voor om 30 procent van de toekomstige betalingen aan boeren te koppelen
aan eisen voor vergroening van de productie. Voormalig staatssecretaris Bleker vond dit positief, maar is het niet eens met de concrete invulling die de Europese Commissie kiest. Zo l evert een verplichte wisseling van de teelt van gewassen op het land geen voordeel op voor de
biodiversiteit, maar wel veel administratieve lasten. Dat geldt ook voor verbod om grasland te
vernieuwen. De voorstellen moeten in zijn ogen meer gericht worden op innovatie, ondern emerschap en vergroening. De onderhandelingen over de Commissievoorstellen zullen naar
verwachting tenminste tot 2013 duren. (Bron: www.rijksoverheid.nl)
Onderwijs en arbeidsmarkt
In de agrarische sector is met name veel werk voor laagopgeleiden. Daarnaast is er sprake
van relatief veel seizoensarbeid. De sector heeft het steeds moeilijker voldoende personeel te
vinden, zeker in de zomermaanden. Steeds vaker worden daarom Oost-Europese gastarbeiders ingezet. Gezien de dreigende krapte op de arbeidsmarkt en de relatief lage werkloosheid
in de regio Harenkarspel zal dit probleem in de toekomst verder toenemen.
Toegevoegde waarde verhogen door integratie van de agribusinessketen
Voor de agrarische sector is ketenintegratie van groot belang om de toegevoegde waarde in
de sector op peil te houden of zelfs uit te breiden. Het exporteren van onbewerkte a grarische
producten is internationaal aan steeds meer concurrentie onderhevig. Het is daarom van b elang om de hele keten van basisproduct tot gereed eindproduct zo veel mogelijk binnen de r egio te houden, waarbij de hele keten van toeleveranciers, de landbouwbedrijven, de agrarische dienstverlenende bedrijven, productiebedrijven en transport- en distributiebedrijven
daartussen steeds verder integreert en samenwerkt.
Seed Valley
De zaadbedrijven in Noord-Holland Noord hebben hun krachten gebundeld in de stichting Seed
Valley. De regio Noord-Holland Noord vormt een internationaal centrum voor de veredeling
van voedingsgewassen en bloemen. Zo’n 35 bedrijven -klein en groot- in de regio produceren
hoogwaardige zaden, stekken en jonge planten die de hele wereld over gaan. In Harenkarspel
gaat het om BEJO Zaden, Nickerson-Zwaan en Kees Broersen Zaden BV. Van de tien grootste
zaadproducenten ter wereld zijn er vier gevestigd in deze regio. Ze vormen een belangrijke
schakel in de internationale agrarische keten. (Bron: ETIN Adviseurs/Bureau BRET (2009).
Nota Economische Zaken en Toerisme Harenkarspel).
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Met de aanwezigheid van de agrarische sector in het gebied wordt bijgedragen
aan alle drie dimensies van duurzaamheid: er worden -in het landschap in te passen- economische activiteiten ontwikkeld (profit), er worden recreatieve en fun ctionele faciliteiten geboden voor de bevolking (people) waarbij bovendien met
duurzame landbouw en ruimte voor natuur het oorspronkelijke landschap behouden kan blijven (planet). Door deze ontwikkelingen te faciliteren en in goede b anen te leiden, kan een positieve impuls worden gegeven aan de duurzaamheid
van Alkmaar e.o..

Figuur 3.3 Cultuurlandschap
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Relatief weinig monumentale en archeologische elementen
Qua cultuurlandschap heeft Alkmaar e.o. per hectare land minder te bieden dan
gemiddeld Nederland. Er zijn relatief weinig objecten van monumentale en archeologische waarde. Dit geldt niet voor Alkmaar en Schermer, zij springen hier in
positieve zin uit. Wel zijn er veel cultuurhistorische elementen in de regio. Alkmaar is historisch, met ruim 400 monumenten. De Waag, in de meest oorspronkelijke vorm uit de 14e eeuw, het 16e eeuwse Stadhuis, de Grote St. Laurenskerk
en de vele hofjes, gevels en grachten geven de stad een historische uitstraling.
Harenkarspel heeft diverse bezienswaardigheden zoals de ruïne van het kasteel 't
Huys te Nuwendore, molens, kerken, de authentieke Westfriese Omringdijk en
aan de Kerkweg in Eenigenburg het Museum Surmerhuizen. In Heerhugowaard
staat de Veenhuizermolen. Andere monumenten zijn het graf van Reinout van
Brederode (in Veenhuizen), het voormalig polderhuis, nu poldermuseum en de in
1870 gebouwde, oudste kerk van Heerhugowaard.
Hoge milieudruk door bevolking
De bevolking van Alkmaar e.o. legt een relatief hoge druk op het milieu. Dit wordt
vooral veroorzaakt door de hoge bevolkingsdichtheid. Een hoge dichtheid van een
werkende en consumerende bevolking legt immers per definitie een hoge druk op
het milieu. Stedelijke gebieden kenmerken zich door intensief ruimtegebruik,
waarbij functies als wonen, werken en voorzieningen centraal staan , terwijl de
suburbane gebieden vooral een woonfunctie kennen, waarbij er meer ruimte is
voor groen en water. Ook is het ruimtebeslag van wonen redelijk groot. Het bestaande bebouwde gebied wordt niet in elke gemeente optimaal benut waardoor
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niet altijd bijgedragen wordt aan een efficiënt gebruik van de ruimte en daarmee
aan een duurzame ruimtelijke inrichting. Verder blijkt dat de bevolking in Alkmaar
en Heerhugowaard een lagere CO2-uitstoot per inwoner heeft dan de meer landelijke gemeenten als Harenkarspel, Langedijk en Schermer. Een verklaring hiervoor
is dat de inwoners uit deze drie gemeenten een langere afstand tot voorzieningen
moeten afleggen en vaker gebruik maken van de auto.

Figuur 3.4 Milieudruk bevolking
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Weinig druk vanuit het bedrijfsleven op de ecologische kwaliteit
Het bedrijfsleven in Alkmaar e.o. stoot minder CO2 uit dan gemiddeld in Nederland (met uitzondering van Alkmaar). Hiermee draagt het in positieve zin bij aan
de ecologische kwaliteit van het gebied. Ook het verkeer heeft een positieve invloed op het gebied als het gaat om de CO2-uitstoot en daarmee de ecologische
kwaliteit van de regio. Voor de werkgelegenheidsdichtheid zien we een ander
beeld: het aantal banen per hectare grond ligt hoog in Alkmaar, Heerhugowaard
en Langedijk. Daartegenover staat dat er gemiddeld veel bedrijven op een hectare bedrijventerrein zijn gevestigd waardoor de ruimte dus intensief wordt benut.
Figuur 3.5 Milieudruk economie
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3.3

Conclusie
De ecologische kwaliteit van Alkmaar e.o. laat een negatief beeld zien. De druk
vanuit de bevolking op de ecologische kwaliteit van de regio is relatief groot. Dit
wordt veroorzaakt door de hoge bevolkingsdichtheid. Daarnaast legt het bedrijfsleven in Alkmaar een relatief grote druk op het milieu. Er is weliswaar sprake van
een beperkte versnippering in Schermer en Harenkarspel, maar toch staat de
kwaliteit van het natuurlijke gebied onder druk vanwege de lage biodiversiteit.
Het platteland is van grote maatschappelijke en economische betekenis. Voor n atuur en landschap, de voedselproductie, de biodiversiteit, de recreatie, de volksgezondheid en de werkgelegenheid.
De landelijke gemeenten Harenkarspel, Langedijk en Schermer en de stedelijke
gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard zijn met elkaar verbonden en steeds meer
mensen vertoeven, wandelend of fietsend in de landelijke gebieden. Economische
vitaliteit is een voorwaarde om lokaal draagvlak voor het natuur- en landschapsbeleid te behouden. Het beleid voor natuur en landschap kan dus alleen worden
vormgegeven als dat in evenwicht gebeurt met de economische ontwikkeling van
de drie landelijke gemeenten.
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4
4.1

Profit
Inleiding
Bij de economische duurzaamheid van een gebied gaat het om de vraag of de regio over die eigenschappen beschikt die ervoor zorgen dat de welvaart in stand
kan worden gehouden. Het bedrijfsleven in het gebied is de belangrijkste drager
van de economische duurzaamheid en draagt hieraan bij door welvaartscreatie en
economische vernieuwing. Maar economische duurzaamheid is ook afhankelijk van
de bevolking als afzet- en arbeidsmarkt (sociale dimensie) en de mogelijkheden
die de fysieke ruimte biedt voor het ontplooien van economische activiteiten (ec ologische dimensie).
De eerste eigenschap –welvaartscreatie- bestaat uit een aantal bedrijfseconomische indicatoren. Een gezond bedrijfsleven is immers productief, zodat het welvaart
tot stand brengt en kan investeren in producten en activiteiten die in de toekomst tot
welvaart kunnen leiden. Ook moet het ‘vlees op de botten’ hebben voor mindere tijden. Daarom geven de arbeidsproductiviteit en de winstgevendheid een indruk van de
mate waarin het bedrijfsleven is voorbereid op de toekomst. Daarnaast duidt een
goede solvabiliteit erop dat een onderneming over een buffer beschikt waarmee
zij onverwachte tegenvallers kan opvangen. Voor het voortbestaan van de economie
in de toekomst speelt ten slotte de werkgelegenheidscreatie door ondernemingen
een rol. Daarom is ook het tempo van de werkgelegenheidsgroei van belang voor de
duurzaamheid van de economie.
De eigenschap ‘vernieuwing’ geeft de mate weer waarin het bedrijfsleven zich
aanpast aan de voortdurend veranderende omstandigheden. Dit ‘fit’ zijn van het
bedrijfsleven uit zich in het algemeen in investeringen. Investeren staat immers
gelijk aan het uitstellen van het uitkeren van bedrijfsopbrengsten ten behoeve
van toekomstige opbrengsten. In het bijzonder vinden investeringen plaats in a ctiviteiten die op speur- en ontwikkelingswerk zijn gericht. Daarnaast is ook de
creatie van een geheel nieuwe onderneming een vorm van vernieuwing. Indicatoren voor ‘vernieuwing’ zijn daarom het aandeel van speur- en ontwikkelingsactiviteiten in de werkgelegenheid, het aantal starters ten opzichte van de omvang van
de beroepsbevolking, de omvang van investeringen ten opzichte van de toeg evoegde waarde (investeringsratio) en het saldo van vestiging/oprichting en ve rtrek.
Economische duurzaamheid is ook afhankelijk van de bevolkingsamenstelling in
een regio (sociale dimensie). In de eerste plaats vormt de bevolking in een gebied
de afzetmarkt voor het regionale bedrijfsleven. Naarmate de koopkracht van de
inwoners groter is, speelt dat gebied een belangrijkere rol als afzetmarkt. Daa rnaast voorziet de bevolking in arbeidskrachten die voor economische activiteiten
noodzakelijk zijn. Voor de rol die een gebied speelt als arbeidsmarkt zijn de bereikbaarheid van de beroepsbevolking en de arbeidsparticipatie in de regio b elangrijke kenmerken.
Ten slotte is economische duurzaamheid afhankelijk van de mate waarin een regio
ruimte biedt voor economische activiteiten (ecologische dimensie). In dit verband
is de ruimte die het bedrijfsleven en de agrarische sector in beslag nemen rel evant. Daarnaast hebben bedrijven infrastructuur nodig voor transport en berei kbaarheid voor werknemers, klanten en toeleveranciers. Hiervoor kijken we naar
de oppervlakte spoor- en hoofdwegen. De beschikbaarheid van fysieke ruimte bepaalt ook de waarde van het zakelijk onroerend goed in een regio.
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Box 6 Economische structuur Alkmaar e.o.
De huidige economische structuur bepaalt in hoeverre Alkmaar e.o. zich kan aanpassen aan
veranderende economische omstandigheden. Uit onderstaande figuur blijkt dat de landbouw,
de bouw en de handelssector sterk zijn vertegenwoordigd in de regio. Iedere gemeente heeft
haar eigen specialisatie. In Alkmaar valt circa 20 procent van de banen in de zorgsector. En in
Heerhugowaard is de publieke sector verantwoordelijk voor circa 17 procent van de werkgelegenheid. In vergelijking met Nederland heeft de zakelijke dienstverlening een kleiner belang
in de totale werkgelegenheid. Dit geldt met name voor de landelijke gemeenten Harenkarspel
en Schermer, waar de agrarische en de bouwsector een belangrijke rol spelen.
Sectorstructuur (banen)
Nederland
Schermer
Langedijk
Heerhugowaard
Harenkarspel
Alkmaar
0%

5%

Landbouw
Groot- en detailhandel

10%

15%

20%

Industrie
Logistiek

25%

30%

Bouw
Horeca en vrije tijd

Nederland
Schermer
Langedijk
Heerhugowaard

Harenkarspel
Alkmaar
0%

5%

Informatie en communicatie
Zakelijke dienstverlening
Zorg

10%

15%

Financiele instellingen
Openbaar bestuur en onderwijs
Overige dienstverlening
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20%

Het aantal banen in de landbouw krimpt. Door schaalvergroting in deze sector is het aantal
landbouwbedrijven in de periode 2000-2010 flink afgenomen. Uit onderstaande figuur blijkt
dat Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk een grotere afname van het aantal landbouwbedrijven kent dan gemiddeld Nederland. Harenkarspel volgt het patroon van gemiddeld Nederland. De agrarische sector wordt tegenwoordig gekenmerkt door grootschaligheid, specialis atie, multifunctionele landbouw en bedrijfsbeëindiging. Andere functies dan de landbouw eisen
op het platteland steeds meer ruimte op: woningbouw, infrastructuur en recreatie.
105
95

85
75
65
55
45
35

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Alkmaar
Langedijk

Harenkarspel
Schermer

Heerhugowaard
Nederland

Harenkarspel en Schermer zijn de twee agrarische gemeenten binnen de regio. In Harenka rspel zijn verschillende productietakken goed vertegenwoordigd. Het aantal vollegronds
tuinbouwbedrijven is in de gemeente het grootst, namelijk 32 procent. De melkveehouderij
en de akkerbouw volgen met respectievelijk 17 procent en 14 procent. (Bron: LTO Noord
(2008). Agrarisch Structuuronderzoek Harenkarspel)
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4.2

Economische duurzaamheid in Alkmaar e.o.
Over het algemeen heeft profit een gunstige score. Dit komt doordat de regio veel
ruimte biedt voor economische activiteiten (productiefactor) en het bedrijfsleven
van een relatief grote afzet- en arbeidsmarkt gebruik kan maken. Aan de andere
kant zorgt het bedrijfsleven relatief weinig voor vernieuwing en welvaartscreatie.
Figuur 4.1 Economische duurzaamheid

PRODUCTIEFACTOR
AFZET- EN ARBEIDSMARKT
VERNIEUWING
WELVAARTSCREATIE
PROFIT

Alkmaar
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NL
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Heerhugowaard
Alkmaar e.o.

Welvaartscreatie: gezond bedrijfsleven is een aandachtspunt
De bijdrage van het bedrijfsleven in Alkmaar e.o. aan de economische duurzaamheid van het gebied is een aandachtspunt. De scores op de bedrijfseconomische
kenmerken zijn benedengemiddeld. Wel zien we verschillen tussen de gemeenten.
Zo heeft het bedrijfsleven in Alkmaar een iets hogere arbeidsproductiviteit dan
gemiddeld en het bedrijfsleven in Langedijk een relatief hoog rendement op het
eigen vermogen. De bedrijven in Harenkarspel kenmerken zich door een bovengemiddelde solvabiliteit. De dynamiek in de regio, oftewel de werkgelegenheidsgroei van de afgelopen tien jaar, is (met uitzondering van Schermer) bovengemiddeld.
Opvallend is dat de arbeidsproductiviteit in de regio achterblijft bij het gemiddelde
Nederlandse bedrijfsleven (met uitzondering van Alkmaar). De gemiddelde arbeidsproductiviteit in Nederland bedroeg in 2011 € 88.000. De arbeidsproductiviteit is bij uitstek een variabele die sterk verschilt per sector. Hoe hoger de kapitaalintensiteit (en dus hoe lager de arbeidsintensiteit), hoe hoger de arbeidspr oductiviteit. Zo kennen bijvoorbeeld de industrie en de delfstoffenwinning de hoogste arbeidsproductiviteit van alle sectoren. De landbouw, de bouw en de handelssector zijn goed vertegenwoordigd in Alkmaar e.o. De arbeidsproductiviteit in deze sectoren ligt ook lager dan in Nederland, met uitzondering van de arbeidsproductiviteit in de handelssector van Alkmaar. Verhoging van de productiviteit is van
belang, omdat de potentiële beroepsbevolking op termijn kleiner zal worden, wat
in de komende decennia een rem op de potentiële economische groei zal zetten.
Doordat het arbeidsaanbod in de nabije toekomst veel minder gemakkelijk uit te
breiden zal zijn dan voorheen, neemt het belang van productiviteitsgroei als bron
van economische groei toe. Gegeven de bestaande economische structuur zal een
hogere arbeidsproductiviteit vooral verkregen moeten worden door te investeren
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in producten met een hogere toegevoegde waarde en efficiëntere productiemethoden. Innovatie is hiervoor een belangrijke sleutelwaarde en levert een belan grijke bijdrage aan de groei van de productiviteit, maar ook aan het verduurzamen
van de economische groei.
Figuur 4.2 Welvaartscreatie
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Box 7 Bruto toegevoegde waarde Alkmaar e.o.
Uit onderstaande figuur blijkt dat de handel, financiële instellingen, de publieke sector en de
gezondheidszorg een hogere bruto toegevoegde waarde realiseren in Alkmaar e.o. dan in N ederland. De verschillen in sectoren tussen de gemeenten zijn echter groot. In Alkmaar komt
circa een kwart van de productie uit de handel, terwijl in Harenkarspel de industrie en de
bouw voor 44 procent van de totale bruto toegevoegde waarde zorgen. De publieke sector in
Heerhugowaard neemt een kwart van de productie voor haar rekening, terwijl de industrie in
Langedijk voor ruim een kwart van de bruto toegevoegde waarde zorgt. In Langedijk draagt
de agrarische sector voor circa een derde bij aan de productie.
Bruto toegevoegde waarde (2010)
Overige dienstverlening
Gezondheidszorg
Overheid en onderwijs
Zakelijke dienstverlening
Financiele instellingen
Logistiek
Horeca
Handel
Bouw
Industrie
Delftstoffenwinning
Agrarische sector
0%

5%

Nederland

10%

15%

Alkmaar eo
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Relatief minder vernieuwing in Alkmaar e.o.
Als het gaat om vernieuwing van en door het bedrijfsleven, zien we in de eerste
plaats dat er in de regio tussen 2001 en 2009 een benedengemiddeld aantal starters was ten opzichte van de beroepsbevolking (met uitzondering van Alkmaar).
Een andere vorm van vernieuwing is investeren. Dit meten we aan de hand van
de investeringsratio. De investeringsratio is het deel van de bruto toegevoegde
waarde dat wordt geïnvesteerd. Dit kengetal geeft een indruk van de mate waarin
het bedrijfsleven bereid is om te investeren en (in sommige gevallen) vertrouwen
heeft in de toekomst. In Harenkarspel, Langedijk en Schermer is sprake van een
hoge investeringsratio. Dit wijst erop dat bij het bedrijfsleven een relatief hoge
investeringsbereidheid is. Een ander belangrijk aspect van economische vernieuwing is het aantal banen dat gericht is op onderzoek en ontwikkeling. In de regio
zijn dergelijke banen ondervertegenwoordigd. Het aantal banen in onderzoek en
ontwikkeling zijn in de regio vooral ICT-gerelateerd.
Figuur 4.3 Vernieuwing
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Gunstige afzet- en arbeidsmarkt
Alkmaar e.o. heeft een gunstige afzet- en arbeidsmarkt. In figuur 4.4 zien we dat
de regio deze positieve score vooral dankt aan de nabijheid van een grote beroepsbevolking (binnen 45 minuten reistijd). Het aanbod van arbeidskrachten is
een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven. Alkmaar e.o. telde op 1 januari
2011 194.393 inwoners. Hiervan woont bijna de helft in Alkmaar. Wanneer we het
woon-werkverkeer (oftewel pendelrelaties) analyseren dan zien we dat in Alkmaar
ruim de helft van de beroepsbevolking in de eigen gemeente arbeid verricht. Voor
Schermer geldt dat circa een vijfde van de pendelaars in de eigen gemeente
werkt. Harenkarspel en Langedijk bieden aan respectievelijk 28 en 25 procent van
hun beroepsbevolking werk. In Heerhugowaard werkt circa 37 procent van de b eroepsbevolking in de eigen gemeente. Voor het gehele gebied geldt dat Amsterdam een belangrijke werkverschaffer is.
Omvang en opleidingsniveau van de beroepsbevolking, oftewel ‘kwantiteit en
kwaliteit’, zijn van grote invloed op de welvaart in een gebied. De beroepsbevolking in de regio heeft een gemiddeld opleidingsniveau. In de afgelopen decennia
is zowel het gemiddelde opleidingsniveau als de arbeidsparticipatie van de Neder-
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landse beroepsbevolking sterk toegenomen. In Alkmaar e.o. zien we dat de arbeidsparticipatie iets hoger ligt dan in Nederland. Tussen de gemeenten zien we
wel verschillen. Zo is de arbeidsparticipatie in Langedijk en Schermer lager dan
het Nederlandse gemiddelde. Binnen de regio zien we dat vooral de mannen een
hogere participatiegraad hebben dan de gemiddelde Nederlandse man. De vrouwen daarentegen blijven achter bij het landelijk gemiddelde, met uitzondering van
de vrouwen in Alkmaar en Heerhugowaard.
De arbeidsmarkt wordt geconfronteerd met een groeiende discrepantie tussen
vraag en aanbod. De babyboomers verlaten de arbeidsmarkt en er zijn onvoldoende mensen om deze grote groep vertrekkenden te vervangen. Hierdoor zal er
de komende jaren krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Deze krapte zal zich met
name uiten in de technische beroepen en zorg. In Noord-Holland Noord wordt
daarnaast rekening gehouden met tekorten in de bouw- en installatiebranche, de
welzijnssector, het onderwijs, horeca en toerisme. De tekorten doen zich vooral
voor op MBO-3 niveau en hoger. Verwachting is dat de omvang en de kwaliteit
van de regionale beroepsbevolking dé vestigingsplaatsfactor gaat worden en dat
deze belangrijker wordt dan alle andere economische instrumenten die kunnen
worden ingezet om bedrijven aan te trekken en te behouden (onder andere
grondprijs, aanbod en kwaliteit bedrijventerreinen, regelgeving et cetera). Het
bevorderen van de arbeidsparticipatie, is een van de speerpunten binnen het arbeidsmarktbeleid van Alkmaar. Investeren in onderwijs en het opleiden, bij- en
omscholen van mensen voor beroepen waarin tekorten zullen ontstaan is een andere belangrijke opgave. 3
Naast de nabijheid van een grote beroepsbevolking heeft de regio te maken met
een goede afzetmarkt. Koopkrachtige consumenten maken het gebied voor het
bedrijfsleven tot een interessante afzetmarkt. De bevolking van Alkmaar e.o.
heeft een koopkracht die rond het landelijke gemiddelde ligt.
Figuur 4.4 Afzet- en arbeidsmarkt
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________________________________
3 Bron: Gemeente Alkmaar (2009). Actieprogramma economie en toerisme in Alkmaar 2010-2015.
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Box 8 Werkloosheid in Alkmaar e.o.
Om een indruk te krijgen van de stand van zaken op de regionale arbeidsmarkt is in onde rstaande figuur het aandeel niet-werkende werkzoekenden in vergelijking met de provincie
Noord-Holland en Nederland weergegeven. Hieruit blijkt dat de regio Alkmaar e.o. een lager
percentage niet-werkende werkzoekenden heeft dan in de provincie Noord-Holland en Nederland. Van de niet-werkende werkzoekenden wonend in de arbeidsmarktregio Noord-Holland
Noord is circa 12 procent jonger dan 27 jaar, de helft tussen de 27 en 50 jaar oud en circa 36
procent is 50 jaar of ouder. Dit is vergelijkbaar met het landelijke beeld. Het aantal nietwerkende werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is het hoogst voor de
beroepsgroepen productiemedewerkers, chauffeurs, hulpkrachten horeca en verzorging, r eceptionisten en administratieve employés en verkopers. Er staan vooral vacatures open voor
de technische en industrieberoepen, verzorgende en dienstverlenende beroepen en econ omisch-administratieve beroepen in de regio Noord-Holland Noord.
Werkloosheidspercentage (stand februari 2012)
7,0%
6,0%
5,0%

4,0%
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0,0%

Bron: UWV Werkbedrijf

Productiefactor: relatief veel fysieke ruimte en oppervlakte bedrijventerrein voor economische activiteiten
Bedrijvigheid heeft ruimte nodig. De beschikbaarheid van bedrijfshuisvesting,
productie- en distributiehallen en kantoren, is dan ook een belangrijke vestiging sfactor voor ondernemingen en daardoor een belangrijke voorwaarde voor econ omische ontwikkeling. Daarbij speelt een belangrijke rol dat bedrijven vanwege de
herkomst van de (startende) ondernemer en van de werknemers doorgaans sterk
aanBron:
de regio
van vestiging
gebonden
zijn. Daarom laat een tekort aan huisvesUWV (2011).
Basisset Regionale
Arbeidsmarktinformatie.
tingsmogelijkheden in de ene regio zich nauwelijks salderen met vrije ruimte in
een andere regio. Voldoende mogelijkheden om in de huisvestingsbehoefte van
het eigen bedrijfsleven te voorzien zijn dus onontbeerlijk voor de economische
ontwikkeling van Alkmaar e.o. Op de eigenschap ‘productiefactor’ laat Alkmaar
e.o. een gunstige score zien. Deze score weerspiegelt de hoeveelheid ruimte die
in gebruik is voor economische activiteiten. De grote oppervlakte landbouwgrond
als productiefactor in Harenkarspel en Schermer is echter niet verrassend (zie box
3). Deze twee gemeenten zijn sterk gericht op agrarische economische activiteiten en dat is kenmerkend voor het gebied.
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Ook de beschikbare oppervlakte aan infrastructuur is voor het bedrijfsleven v an
belang om economische activiteiten te kunnen ontplooien. Alkmaar e.o. kenmerkt
zich door relatief veel infrastructuur (oppervlakte hoofdweg en spoor) en veel oppervlakte bedrijventerrein ten opzichte van het totale oppervlakte aan land. Dit
maakt de regio een interessante vestigingsplaats voor bedrijven (zie figuur 4.5),
wat positief bijdraagt aan de economische kwaliteit van het gebied. Een andere
belangrijke vestigingsvoorwaarde is een goede ICT-infrastructuur. De digitale bereikbaarheid (glasvezel) van huishoudens, winkels, bedrijfsleven en overheid is
van belang om mee te kunnen gaan in de snel veranderende digitale wereld.
De beschikbaarheid van fysieke ruimte bepaalt ook de waarde van het onroerend
goed in een regio. Het regionale bedrijfsleven bezit panden die gemiddeld worden
gewaardeerd, wat tot uiting komt in de WOZ-waarde die in de gemeenten gelden
voor het vastgoed.
Figuur 4.5 Productiefactor
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Box 9 Economische ontwikkelingen in Alkmaar e.o.
De belangrijkste economische opgave die de gemeente Alkmaar voor haar en de regio
stelt, is het beperken van de uitgaande pendel door toename van het aantal banen, waardoor de woon-werkbalans evenwichtiger wordt. Gestreefd wordt om het aantal fulltime
banen ten opzichte van de beroepsbevolking jaarlijks met 1 procent te laten toenemen.
Tot 2015 zijn de hoofddoelstellingen van het economisch en toeristisch beleid:
1. Groei van de werkgelegenheid
2. Toename van de bestedingen
3. Versterking van het ondernemingsklimaat.
De gemeente Alkmaar beseft dat voor toekomstige regionale economische groei, kenn is
en creativiteit is vereist en deze competenties zitten in mensen. Om deze competenties
tot uiting te laten komen en de zogenoemde kenniseconomie te stimuleren, is aanbod van
kwalitatief goed onderwijs een must. Samenwerking tussen de onderwijsaanbieders onderling, en tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven is een eerste stap in de goede
richting. De speerpunten van Alkmaar als Kennisstad zijn:
1. Energie, water en duurzaamheid
2. Zorgmedisch cluster
3. Gebiedsontwikkeling Overstad als studentencampus
4. Alkmaar sportstad
Om bovengenoemde doelstellingen te realiseren heeft bedrijvigheid ruimte nodig. In het
kader van duurzaamheid is het van belang dat de werklocaties in de toekomst een grotere
mate van flexibiliteit kennen en dat het ruimtegebruik intensiever en efficiënter wordt.
Functiemenging maakt hier deel van uit. De komende 5 jaar wordt voor wat betreft kantoren ingezet op een tweesporen beleid. Enerzijds wordt gedacht aan het meer ruimte bieden voor kleinschalige kantoren tot 750 m2 op bedrijventerreinen. Anderzijds wordt ingezet op concentratie van kantoren op enkele kantoorlocaties met grootschaliger kantoorcomplexen: zone Helderseweg, omgeving Kooimeerplein, stationsgebieden en eventueel
uitbreiding van kantorenpark Viaansemolen aan de noordzijde. (Bron: Gemeente Alkmaar
(2009). Actieprogramma economie en toerisme in Alkmaar 2010-2015)
De gemeente Harenkarspel heeft haar economisch beleid samen met het bedrijfsleven
vormgegeven en hierin zijn de volgende speerpunten benoemd:
1. Inzetten op het versterken van de speerpuntsectoren (agribusiness, bouwnijverheid ,
toerisme en recreatie en duurzame energie) in de economie van Harenkarspel en de verwevenheid tussen de sectoren te bevorderen;
2. Zich daarbij te richten op de ontwikkelingsmogelijkheden van de lokale bedrijven en lokaal startende ondernemers uit de gemeente Harenkarspel;
3. Op het gebied van toerisme en recreatie uit te gaan van het agrarische karakter van de
gemeente;
4. Het verbeteren van de bereikbaarheid;
5. Het intensiveren en verder versterken van de bestaande samenwerkingsverbanden tussen overheden en bedrijfsleven.
(Bron: ETIN Adviseurs/Bureau BRET (2009). Nota Economische Zaken en Toerisme Hare nkarspel)
Duurzaamheid
De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk proberen duurzaamheid zoveel mogelijk in alle beleidsdossiers te verwerken. Heerhugowaard heeft de ambitie uitgesproken om in
2030 volledig energieneutraal te worden. Centraal staat het terugdringen van het directe
energiegebruik voor wonen, werken en verkeer en vervoer en het opwekken van duurzame energie. Een voorbeeld is de realisatie van Stad van de Zon, Europa’s eerste energieneutrale wijk. In 2012 wil Heerhugowaard bovendien gestalte geven aan een Centrum
voor Duurzaamheid. Het centrum heeft een educatieve rol en biedt een innovatief programma. Langedijk koopt voor alle gemeentelijke aansluitingen 100 procent groene
stroom in. (Bron: www.heerhugowaard.nl. Bron: Gemeente Langedijk (2009). Milieubeleidsplan Langedijk 2009-2012)
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4.3

Conclusie
De economische kwaliteit in Alkmaar e.o. blijft voor op het landelijke gemiddelde.
Het gebied biedt relatief veel ruimte voor bedrijfsactiviteiten en het bedrijfsleven
kan gebruik maken van een goed bereikbare beroepsbevolking. Wel zijn de welvaartscreatie en economische vernieuwing aandachtspunten voor de toekomst. De
uitdaging ligt in het behouden van een gunstig vestigingsklimaat zodat het ook
voor nieuwe ondernemers interessant wordt om zich in dit gebied te vestigen.
Startende ondernemingen vormen doorgaans een essentieel onderdeel van de r egionale economie. Nieuwe bedrijven zorgen voor verjonging en vernieuwing van
de economische structuur. Bovendien zijn starters doorgaans een drijvende kracht
achter het innovatieve vermogen van de economie en een belangrijke bron van
werkgelegenheid. Daarnaast zal het bestaande bedrijfsleven –om ook in de toekomst gezond te blijven– moeten blijven vernieuwen door te investeren.
Onder invloed van een aantal mondiale, Europese, landelijke en regionale trends
en ontwikkelingen is de agrarische sector constant in beweging. Zo neemt de i nternationale concurrentie toe, worden milieuregels aangescherpt en verandert de
consumentenmarkt. Het aandeel van de landbouw in de regionale economie (productie en werkgelegenheid) neemt steeds verder af, maar is hierdoor niet minder
belangrijk.
Sterkten


Positieve economische dynamiek



Hoge arbeidsparticipatie



Koopkrachtige consumenten



Goede bereikbaarheid beroepsbevolking



Lage werkloosheid



Voldoende ruimte voor bedrijfsactiviteiten



Relatief veel oppervlakte in gebruik voor infrastructuur

Zwakten
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Lager rendement, solvabiliteit en
arbeidsproductiviteit bedrijfsleven Alkmaar e.o. dan gemiddeld



Beperkt aantal banen in research
en development

5
5.1

Wie draagt bij aan duurzaamheid?
Inleiding
De Triple P-monitor meet de kwaliteit van de leefomgeving in een gebied op sociaal, ecologisch en een economisch terrein. Elk van de drie dimensies zijn daarbij
deels afhankelijk van de bijdrage aan duurzaamheid van de andere twee dimensies. Zo wordt de sociale duurzaamheid bijvoorbeeld mede bepaald door de mate
waarin de regio de bevolking van werk en voorzieningen voorziet, een onderdeel
van de economie. De duurzaamheid zoals we die in de voorgaande hoofdstukken
hebben gemeten, noemen we daarom de ondervonden duurzaamheid. We kunnen
de Triple P-monitor ook omdraaien en bepalen wat de bijdrage van de drie dimensies is aan duurzaamheid. We spreken dan van de bijgedragen duurzaamheid.
Schematisch ziet de Triple P-monitor er dan als volgt uit:
Figuur 5.1 Triple P-Monitor: bijdrage van eigenschappen aan
duurzaamheid (dimensies)
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Bron: Rabobank

5.2

Bijdrage per gemeente
In deze paragraaf laten we zien welke bijdrage de verschillende dimensies leveren
aan de duurzaamheid van Alkmaar e.o.. Het blijkt dat de ecologische dimensie de
grootste bijdrage levert aan de duurzaamheid van het gebied. Vooral in Alkmaar
geeft de natuurlijke omgeving veel ruimte aan de bevolking om te wonen en in
Schermer aan het cultuurlandschap. Tevens stelt de natuurlijke omgeving veel
ruimte beschikbaar voor bedrijfsactiviteiten. Maar ook de sociale dimensie levert
een bovengemiddelde bijdrage aan de duurzaamheid in de regio. Zij draagt vooral
bij doordat zij een relatief jonge bevolking biedt en een goede afzet- en arbeidsmarkt vormt voor het bedrijfsleven.
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Figuur 5.2 Bijdrage dimensies aan duurzaamheid
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Bron: Rabobank
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6
6.1

De balans opgemaakt
Bovengemiddelde Triple P score
Als we de totale score van Triple P berekenen (het gemiddelde van de drie dime nsies) voor Alkmaar e.o., blijkt dat het gebied per saldo duurzamer is dan gemiddeld Nederland. Op people en profit scoort de regio bovengemiddeld, planet is
echter een aandachtspunt.
Figuur 6.1 Triple P balans

Om Alkmaar e.o. klaar te maken voor een duurzame toekomst is het zaak om niet
alleen de focus op de ecologische dimensie te leggen, maar zeker ook de sociale
en economische dimensie niet uit het oog te verliezen. Het verbeteren en behouden van de kwaliteiten van het landschap dient daarom samen te gaan met het
versterken van de sociaal-economische kwaliteiten in het gebied. De drie dimensies zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gemeenten hebben te
maken met een snel vergrijzende bevolking. Als men hier niet tijdig en adequaat
actie op onderneemt, heeft dat grote sociaal-economische gevolgen.

6.2

Kansen voor verduurzaming
In de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien welke dimensies positief dan
wel negatief bijdragen aan de duurzaamheid van Alkmaar e.o. en welke kwaliteiten daarvan de gevolgen ondervinden. Waar het uiteindelijk om gaat is het verbeteren van de duurzaamheid van de hele regio. In deze paragraaf laten we zien
welke eigenschappen van het gebied kunnen worden verbeterd zodat de duurzaamheid van de regio toeneemt.
Figuur 6.2 geeft samenvattend weer welke bijdragen de drie dimensies en onderliggende eigenschappen leveren aan de duurzaamheid van de regio. Een negati eve bijdrage bevindt zich links van de middenas, een positieve rechts. Links van de
middenas bevinden zich hiermee de schakels voor verbetering, rechts voor behoud en versterking.
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Figuur 6.2 Bijdrage aan duurzaamheid per eigenschap: schakels voor
behoud of verbetering

In de vorige paragraaf zagen we dat de ecologische kwaliteit aan het kortste eind
trekt. Dit leunt niet alleen op de kenmerken van planet zelf (beperkte biodiversiteit en groei areaal natuur). Andere redenen van de lage planet score is de hoge
druk die de bevolking en het bedrijfsleven in Alkmaar en Heerhugowaard uitoefenen op de omgeving. Simpel gezegd door de hoge dichtheid van de bevolking en
economische activiteiten. Bij de versterking van de sociale en economische kwaliteit is de kans groot dat hun negatieve bijdrage aan planet toeneemt. Het is daarom van belang om aandacht te schenken aan de natuurlijke omgeving, aangezien
dat het visitekaartje is van de regio.
Verder zien we dat de ecologische kwaliteit in positieve zin bijdraagt aan p eople
en profit. Ook dat heeft met de kenmerken van het gebied te maken. De huidige
oppervlakte die is toegeschreven aan wonen en werken is relatief groot.
Tot slot valt op dat de economische kwaliteit positief bijdraagt aan people, maar
benedengemiddeld bijdraagt aan een duurzame economische toekomst. De sociale
kwaliteit draagt daarentegen wel bij aan een duurzame sociale toekomst .

6.3

De workshops en interviews
Op basis van de belangrijkste constateringen in de Triple P-monitor is per P een lijst
van sterkten en zwakten geformuleerd. Deze hebben centraal gestaan bij de workshops die op 26 april en 14 mei 2012 hebben plaatsgevonden. Bij deze workshops
waren regionale deskundigen op het gebied van de drie thema’s aanwezig. Zij hebben
in drie groepen over deze lijst van sterkten en zwakten gediscussieerd. De achterliggende vraag achter de workshops luidde: wat kunnen we als regio doen om de duurzaamheid van het gebied te versterken? Deze paragraaf geeft een weergave van de
resultaten van de workshops en de interviews. Per P wordt een weergave gegeven
van de visie van de stakeholders op de bijbehorende lijst van sterkten en zwakten.
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People
Tijdens de workshops zijn veel aspecten van de sociale dimensie besproken. E en
aantal daarvan kreeg duidelijk prioriteit van de deelnemers en deze vertonen
raakvlakken met de demografische ontwikkeling die de regio te wachten staat. De
vergrijzing werd door de deelnemers zowel als een sterkte als een zwakte gezien.
Creativiteit is hierbij geboden om vooral de kansen te benutten die de vergrijzing
biedt.
-

Vergrijzing
Sterke sociale cohesie
Jongeren

•

Ontgroening en vergrijzing vergt regionaal woningmarktbeleid en samenwerking
tussen publieke en private partijen
Bij de overheid is de veranderende bevolkingssamenstelling al een tijd doorg edrongen en gemeenten zijn bezig om in hun beleidsplannen de woningbouwplannen af te stemmen op de demografische ontwikkeling. Ook de woningcorporaties
in de regio Noord-Kennemerland werken hierin samen, het is immers één woningmarktgebied. De meeste verhuisbewegingen vinden binnen deze regio plaats.
De woningcorporaties proberen samen met de gemeente tot een regionale woonvisie te komen. Wat voor woningtype bouw je wel of niet? Waar bouwen we welk
type woningen? De praktijk leert dat een regionale woonvisie vaak lastig van de
grond komt door de grondbelangen van gemeenten. Feit is dat de vraag naar woningen door gezinsverdunning toeneemt en niet door bevolkingsgroei. Dit vergt
investeringen in alle wijken en verduurzaming van het woningbezit (bijvoorbeeld
in termen van isolatie). De regio streeft naar behoud van jongvolwassenen en
moet tegelijkertijd een groeiende groep ouderen accomoderen. Specifiek bouwen
voor een doelgroep is vanuit kostenperspectief niet aantrekkelijk, standaard woningen die voor iedereen geschikt kunnen zijn wellicht wel. Een starter en een
oudere kunnen in principe in een zelfde type woning wonen (brede deuren, drempelloos, anti-sliptegels in de badkamer et cetera).
Voor woningcorporaties is het gezien de investeringen die zij in de regio plegen,
noodzakelijk om te weten waar de regio naartoe gaat. Een regionale visie voor de
komende tien jaar vanuit de overheid is hierbij gewenst.

•

Streef naar nauwe samenwerking tussen woningcorporaties, maatschappelijk werk
en zorginstellingen om de groeiende zorgvraag op te vangen
De zorg kent twee uitdagingen: 1) ze moet veel meer budget vrijmaken voor ICT
zaken en 2) ze heeft een grote groeimarkt van ouderen. Dit betekent op de termijn een verdubbeling van dementerende ouderen. Hoe zorgen we dat de mensen
de zorg krijgen die ze nodig hebben? Dit vergt een gezamenlijke aanpak van
zorgaanbieders. Het zorgaanbod moet goed verspreid zijn in de regio waarbij er
voorzieningen nodig zijn die ervoor zorgen dat de mantelzorg overeind blijft . De
grootste uitdaging ligt in het landelijke gebied om de voorzieningen voor ouderen
op ‘schuifelafstand’ te creëren. Ook goede gezondheidscentra in wijken zijn van
belang (met diabetes deskundigen en maatschappelijk werk) , maar dit vergt een
redelijk omvangrijk verzorgingsgebied. Het ziekenhuis heeft al een zorgvisie op de
regio en werkt samen met woningcorporaties om een gezamenlijke visie te vor-
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men (bijvoorbeeld op gezondheidscentra). Dit zou verder kunnen worden uitgewerkt met maatschappelijk werk. Het vormen van ketens is hierbij essentieel.

•

Stimuleer ICT-innovaties in de zorg
We hebben in de toekomst niet meer, maar andere handen nodig. Familie, ICT,
zorg op afstand en vrijwilligers worden steeds belangrijker. Er zal efficiënter mo eten worden gewerkt en nieuwe (technologische) ontwikkelingen in de zorg vergen
andere eisen van het personeel. Hoe krijgen we het personeel ICT-vaardig? En
hoe zorgen we dat ze goed kunnen omgaan met klanten die mondiger zijn gewo rden en meer service verwachten? Dit vergt extra aandacht en inpassing in de hu idige zorgopleidingen.
De toekomstige zorgvraag ligt voornamelijk in de extramurale zorg (thuiszorg).
Zorg op afstand wordt dus belangrijker. Bijvoorbeeld door middel van een Ipad
voor ouderen een online helpdesk beschikbaar te stellen om op deze manier de
toegang tot zorg te verbeteren. Via deze helpdesk kan de koppeling met de huisarts worden gemaakt: moet ik met mijn klacht wel langskomen? Het aantal gevallen van dementie zal naar verwachting toenemen. Er zullen dus veel meer mensen
tegelijk moeten worden geholpen. Door dit vanuit een helpdesk te coördineren,
kun je meer mensen bedienen. Hier zou dan ook een commerciële partij aan ve rbonden moeten worden. Momenteel is er al een platform voor domotica in de regio aangesteld. Dit biedt ook genoeg kansen voor het regionale bedrijfsleven om
met innovatieve zorgconcepten te komen.

•

Versterk de sociale cohesie, creëer voldoende vrijetijdsvoorzieningen
In het landelijke gebied komt op den duur het draagvlak van voorzieningen onder
druk te staan. Dit heeft tot gevolg dat er een grotere tweedeling in de regio zal
komen: het landelijke gebied (de kleine kernen in bijvoorbeeld Harenkarspel en
Schermer) waar de basisvoorzieningen aanwezig zijn en een stedelijker gebied
waar de culturele voorzieningen gevestigd zijn. Maatschappelijke organisaties en
gemeenten zouden zakelijk, kritisch en op regionaal niveau naar het voorzieningenaanbod voor de toekomst moeten kijken. Opschaling en concentratie van
voorzieningen is op den duur onvermijdelijk. In landelijke gebieden wordt de sociale cohesie in de toekomst dus nog belangrijker om de toegang tot dergelijke
voorzieningen te organiseren en faciliteren. De deelnemers roemen de sociale cohesie in de regio. Dat is een groot goed en van groot belang bij het behoud van
de leefbaarheid in de kleine kernen. Belangrijke genoemde aspecten die de soci ale cohesie bevorderen zijn voldoende sportfaciliteiten en vrijwilligerswerk. Het
bieden van voldoende sportfaciliteiten is vooral een zaak van de overheid. Wat
betreft vrijwilligerswerk speelt vooral de bevolking een grote rol. Met name de
oudere garde zou jongeren moeten verleiden tot vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld
via het verenigingsleven. Ook het bedrijfsleven zou hierin een voorbeeldfunctie
kunnen vervullen door vrijwilligerswerk te stimuleren. Goed voorbeeld doet goed
volgen.
Daarnaast is het zaak creatieve partnerschappen te blijven stimuleren, bijvoo rbeeld tussen Artiance (centrum voor de kunsten in Alkmaar) en Magenta Zorg.
Door ouderen en cultuur samen te brengen middels culturele en sociale activiteiten in zorgcentra, bevorder je ook de sociale cohesie tussen jong en oud.
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Planet
Uit de lijst van sterkten en zwakten voor ‘planet’ hebben de workshopdeelnemers
onderstaande punten benoemd als belangrijkste aspecten waarop Alkmaar e.o.
zich de komende jaren dient te richten:
-

Forensenverkeer
Lage CO2-uitstoot bedrijfsleven/hoge CO2-uitstoot bevolking
Veel ruimte voor recreatie

•

Naar een evenwichtigere woon-werkbalans
De regio wordt gekenmerkt door een fors uitgaande pendel, vooral richting A msterdam. Het bevorderen van huisvestingsmogelijkheden voor ZZP’ers of diegenen
die flexibel willen werken zou passend zijn. Dit initiatief is er al in het KPNgebouw in Alkmaar, die in eerste instantie alleen voor ZZP’ers in de creatieve sector geldt. Dit initiatief zou uitgebreid kunnen worden naar andere sectoren. Voor
werknemers zou het stimuleren en faciliteren van plaatsonafhankelijk en flexibel
werken door het bedrijfsleven een uitkomst zijn. Een werknemer (dit geldt niet
voor alle functies en beroepen) moet in staat worden gesteld om ook op andere
plekken zijn werkzaamheden te kunnen verrichten. Dit kan door goede internetmogelijkheden in openbare ruimten (cafés) aan te bieden waar mensen (samen)
kunnen werken.
Daarnaast zou door meer werkgelegenheid in de regio te creëren, de pendelstroom kunnen worden ingeperkt. Het regionale bedrijfsleven zou dus m eer moeten worden gepromoot onder scholieren, studenten en werkenden. Dit kan via het
onderwijs en ondernemersverenigingen.



Combineer Planet met Profit
Veel agrarische ondernemingen hebben ideeën en initiatieven lopen om duurzamer te
ondernemen. Bij de uitwerking van dergelijke ideeën die natuur, milieu en eigen bedrijfsvoering ten goede komen, stuiten zij vaak op complexe wet- en regelgeving.
Vaak werkt dit ontmoedigend. Om goede ideeën een kans te geven, is het van belang
dat de overheid in een vroeg stadium bij de uitwerking van ondernemersideeën wordt
betrokken. Op deze manier spreken overheid en ondernemer elkaar in een vroeg stadium en kunnen de wederzijdse verwachtingen goed worden gemanaged. De overheid
dient in dit ‘opstart’ stadium duidelijkheid te geven over de regelgeving met betrekking tot duurzaam ondernemen, en hoe je hier op een flexibele manier mee om kunt
gaan. De gemeente Langedijk heeft al een dergelijk platform, andere gemeenten zouden het voorbeeld kunnen volgen.
De agrarische sector heeft een mooi voorbeeld met ‘Stichting Veldleeuwerik’.4 Binnen
Stichting Veldleeuwerik staat duurzame akkerbouw centraal en werken agrarische ondernemers en hun afnemers (Suiker Unie, Unilever, Agrifirm plant, Agrico, McCain,
DLV plant, Syngenta, Agrovision) samen aan verduurzaming van de voedselproductie.
Hierbij staat ook duurzaam rendement voor het agrarisch bedrijf centraal. De afnemers en verwerkende industrie ondersteunen de teler bij zijn duurzaamheidsplannen.
Ook werkt de stichting samen met kennispartijen. Deze stichting zou een voorbeeld
kunnen zijn voor andere sectoren.

________________________________
4 Bron: www.veldleeuwerik.nl
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●
Beperk de CO2-uitstoot door alternatieve mogelijkheden te creëren
Mobiliteit is belangrijk voor burger en bedrijfsleven. Per dag komen er meer auto’s bij
(steeds meer gezinnen zijn in het bezit van twee auto’s, lease-auto’s) en de CO2uitstoot die hieruit voortkomt is schadelijk voor natuur en milieu. Zowel vanuit de
overheid, de burger en het bedrijfsleven zou kritisch naar het transport- en personenvervoer moeten worden gekeken. Door de afzet van bepaalde producten en diensten
meer regionaal te laten plaatsvinden wordt de transportafstand verminderd en kan de
CO2-uitstoot worden verlaagd. Ook door meer vulpunten in de regio aan te sluiten
voor elektrische auto’s en het fietsverkeer in alle CAO’s te promoten, kan bijgedragen
worden aan het behoud van de natuurlijke kwaliteit van de regio.
●
Stem toeristisch beleid regionaal af en nut de sterke kanten van de afzonderlijke
gemeenten uit
Elke gemeente binnen de regio Alkmaar e.o. heeft wat te bieden. Harenkarspel en
Schermer zijn agrarische gemeenten met hun eigen karakter. Dit karakter zou in het
toeristische beleid naar voren moeten komen. Enkele jaren geleden is er geprobeerd
om regionale toeristische bedrijven te promoten en om samenwerking te stimuleren.
Tevens is er geprobeerd om een gezamenlijk plan ten uitvoer te brengen, maar niet
alle neuzen stonden dezelfde kant op. Vervolgens is het plan in de ijskant gezet. Voor
toeristisch-recreatieve ondernemers is het van belang om te beseffen dat het totaalconcept van het vrijetijdsaanbod in sterke mate het succes van de individuele onderneming bepaalt. Een uniek aanbod met een goede profilering levert ondernemingen in
de vrijetijdsindustrie extra bezoekers en meer omzet op. De kwaliteit van gastvrijheid
wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om een samenhangend overheidsbeleid voor de
vrijetijdssector en een goede samenwerking tussen de verschillende branches. Het is
raadzaam om het plan dus opnieuw tegen het licht te houden, waarbij ook de mogelijkheden voor ‘slecht weer recreatie’ worden verkend.
Profit
Uit de lijst van sterke en zwakke kenmerken van de regio, kozen de deelnemers
onderstaande aspecten uit waar de regio zich de komende jaren op dient te richten:
-

Gezondheid bedrijfsleven langere termijn
Goede werkgelegenheidsgroei
Gemis opleidingsfaciliteit die gelinkt is aan universiteit

•

Leg de verbinding tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen
Het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen staan vaak met de ruggen tegen elkaar
in plaats van met de gezichten naar elkaar toe. Vanwege de toekomstige beperkte
beschikbaarheid van arbeidskrachten is het van belang om jongeren te binden
aan het regionale bedrijfsleven. Dat kan bijvoorbeeld door middel van stageplekken, gastcolleges of werkbezoeken door studenten. Een groot deel van de stagiair(e)s krijgt vaak een baan bij het bedrijf waar ze stage lopen. In de regio is al
een tekort aan arbeidskrachten in de techniek, ICT en transport. Maar ook in de
installatiebranche is het moeilijk om goede vakkrachten te vinden. Steeds meer
bedrijven investeren daarom in onderwijs voor hun werknemers en regelen zelf
hun onderwijsbehoefte. Dit vanwege het feit dat de inhoud van het MBO- en HBOonderwijs vaak niet aansluit op de eisen die het bedrijfsleven aan haar werkn e-
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mers stelt. Om in te kunnen blijven spelen op een steeds complexer wordende
bedrijfsvoering, is ook vanuit de ondernemers zelf behoefte aan bijscholing. Competentieontwikkelingen is niet alleen voor de werknemers, maar ook voor de ondernemer zelf van belang.
Het verwerven van kennis en deze in de praktijk toepassen is van belang voor de
concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven. Het bedrijfsleven mist om deze reden universitaire studies in de regio. Dit betekent niet dat er een universiteit
in de regio zou moeten worden gevestigd. Maar dat de mogelijkheden met universiteiten zouden moeten worden verkend om een faculteit op locatie te kunnen
realiseren. Op die manier kun je kennis aan het regionale bedrijfsleven verbinden.
Bij het bedrijfsleven zou de behoefte moeten worden getoetst welke universitaire
kennis er benodigd is in relatie tot de economische pijlers die de provincie Noord Holland heeft gesteld. Er zou een gezamenlijk ‘kennishuis’ kunnen worden ingericht voor onderzoek en curriculair onderwijs.

•

Be good and tell it
In het kader van duurzame economische groei is het van belang dat de arbeidsproductiviteit in de regio toeneemt, want de beroepsbevolking zal afnemen. Vernieuwing
in het bedrijfsleven (innovatie) is essentieel om je als regio voortdurend te kunnen
aanpassen aan de veranderende economische en demografische omstandigheden. Innovatie kan men aanjagen door kennis te delen. Er zijn veel innovatieve ideeën bij
het bedrijfsleven, maar men treedt er niet mee naar buiten. Door voorbeelden
van vernieuwende ideeën en de bedrijven die deze hebben bedacht met andere
ondernemers samen te brengen, kan op basis van succesfactoren kennis worden
gedeeld. Stichting CINA 5 is hier al mee bezig door voor de creatieve sector lokale
vraag- en aanbod aan elkaar te matchen. De door de wol geverfde ondernemer
kan als vraagbaak en adviseur voor starters optreden. Andere sectoren zouden dit
voorbeeld kunnen volgen.



Duurzaam ondernemen
Duurzaam ondernemen mag meer onder de aandacht worden gebracht bij het bedrijfsleven. De focus zou in eerste instantie op ‘bewustwording’ moeten liggen en op
wat duurzaam ondernemen kan opleveren. In juni 2012 is het netwerk ‘Duurzaam
ondernemen in Noordwest-Holland’ opgericht. Dit is een business netwerk voor duurzaam ondernemen. Ondernemers die verantwoord willen ondernemen, kunnen dat
namelijk niet altijd individueel klaarspelen. Ondernemersverenigingen, Kamer van
Koophandel, Syntens, kennisinstellingen en de bank zouden samen met bovengenoemd netwerk duurzaam ondernemen meer kunnen promoten en ondernemers onderling ervaringen laten uitwisselen. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld ondernemersavonden te organiseren met als thema duurzaamheid.

________________________________
5 Stichting CINA (Creatief en Innovatief Netwerk Alkmaar). Deze stichting is een initiatief van Rabobank
Alkmaar e.o., Gemeente Alkmaar, Kamer van Koophandel Noord-West Holland, Hogeschool INHolland,
Ondernemend Alkmaar en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN). De stichting heeft als missie
bundeling en versterking van de creatieve industrie in Alkmaar en omgeving om innovatie en ondernemerschap te bevorderen. Architecten, reclame bureaus, modeontwerpers maar ook fotografie, kunstha ndel of game ontwikkelaars behoren tot de doelgroep.
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Duurzame investeringen mogelijk maken door regionaal financieringsfonds
Vernieuwende ideeën moeten worden bekostigd en vaak zijn ondernemers niet of onvoldoende op de hoogte van de financiële mogelijkheden om innovaties te financieren
(bijvoorbeeld diverse innovatieregelingen van de overheid). Een toegankelijke financiering waarbij de risico’s voor beide partijen aanvaardbaar zijn zou uitkomst bieden.
Rabobank Alkmaar e.o. tracht met het Fonds Duurzaamheid & Innovatie innovatieve
en/of duurzame ontwikkelingen te stimuleren die van economisch en maatschappelijk
belang zijn voor de samenleving in deze regio. Het fonds richt zich op de onderzoekof ontwikkelfase van vernieuwende initiatieven. Voorwaarden die hieraan verbonden
zijn, is dat het project van belang is voor een grote groep leden van Rabobank Alkmaar e.o. en voor de samenleving in deze regio. En dat de aanvrager een vertegenwoordiger is van een bedrijf of organisatie. Tot op heden wordt echter nog weinig gebruik van dit fonds gemaakt. Om dit initiatief meer handen en voeten te geven, zou
het innovatiefonds breder getrokken kunnen worden. Bijvoorbeeld door met meerdere
banken in de omgeving het fonds uit te breiden, ook in samenwerking met provincie
Noord-Holland.
 Samenwerking tussen ondernemersplatforms in de regio
Het bedrijfsleven is niet altijd op de hoogte van welke platforms er in de regio zijn en
wat zij te bieden hebben. Dit heeft tot gevolg dat niet in die mate van de platforms
gebruik wordt gemaakt als zou kunnen. Meer integratie van deze platforms en deze
promoten bij overheid, bank en ondernemersverenigingen zou een eerste stap tot
verbetering kunnen zijn. De Kamer van Koophandel zou hier de regierol in kunnen
nemen.
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Bijlage I: Triple P variabelen
kenmerk
PEOPLE
samenstelling bevolking
afhankelijkheid (% niet-bijstandsgerechtigden)
opleidingsniveau (% hoogopgeleiden)
jeugdigheid (% 25-)
bevolkingsdynamiek (groei %)
sociale cohesie
betrokkenheid (opkomst % verkiezingen)
consensus (% niet-protestpartijen)
maatschappelijke participatie (% vrijwilligers)
criminaliteit (misdrijven / inwoner)
werk en voorzieningen
bereikbare arbeidsplaatsen
gemiddelde bedrijfsomvang (banen / bedrijf)
voorzieningengraad detailhandel (vkp / bedrijf)
voorzieningengraad vrije tijd (horeca sport recreatie / bedrijf)
woonomgeving
aandeel woonoppervlakte (opp. wonen / totaal)
aandeel recreatieruimte (opp. recreatie / totaal)
gemiddelde WOZ-waarde woning
stedelijkheid (adressendichtheid)
PROFIT
welvaartscreatie
arbeidsproductiviteit (BTW / arbeidsvolume)
RTV (winst tov vermogen)
solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal)
economische dynamiek (groei % werkgel.)
vernieuwing
R&D (banen ICT, R&D / totale werkgelegenheid)
verjonging (startende ondern. / potentiële ber.bev.)
investeringsratio (investeringen / BTW)
vestigingssaldo (oprichtingen, vestiging, vertrek)
bevolking als arbeids- en afzetmarkt
bereikbare (beroeps)bevolking
koopkracht (inkomen / huish.)
arbeidsparticipatie (werkzame ber.bev. / bevolking)
productiefactor
ruimte bedrijventerrein
agrarische ruimte
ruimte infrastructuur
gemiddelde WOZ-waarde commercieel vastgoed
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bron

ABF-Research/CBS
ABF-Research/CBS
ABF-Research/CBS
ABF-Research/CBS
ABF-Research/CBS
ABF-Research/CBS
WDM
ABF-Research/AD
ABF-Research/CBS
ABF-Research/LISA
ABF-Research/LISA
ABF-Research/LISA
ABF Research/CBS
ABF Research/CBS
ABF Research/CBS
CBS

Rabobank
Rabobank
Rabobank
ABF-Research/LISA
ABF-Research/LISA
Kamer van Koophandel
Rabobank
Kamer van Koophandel
ABF-Research/CBS
ABF-Research/CBS
ABF-Research/CBS
ABF
ABF
ABF
ABF

Research/CBS
Research/CBS
Research/CBS
Research/CBS

PLANET
natuur
versnippering landschap (opp. natuur en agrarisch / totaal)
groei areaal natuur (%)
variatie flora (hogere planten / ha)
reservaatfunctie flora (bedreigde planten / ha)
cultuurhistorie
stedeschoon (beschermde gezichten / ha)
monumentdichtheid (monumenten / ha bebouwd)
cultuurhistorische kenmerkendheid (culthist. elementen / ha)
milieudruk economie
werkgelegenheidsdichtheid (banen / ha)
ruimtebeslag bedrijven (opp terrein / bedrijven)
CO2-uitstoot bedrijfsleven (CO2-uitstoot / banen)
CO2-uitstoot verkeer (CO2-uitstoot / weglengte)
milieudruk bevolking
bevolkingsdichtheid (bevolking / ha)
ruimtebeslag wonen (woningen / woonoppervlak)
CO2-uitstoot bevolking (CO2-uitstoot / bevolking)

ABF-Research/LISA
ABF-Research/LISA
Floron
Floron
OC&W
OC&W
Planbureau voor de Leefomgeving
ABF-Research/LISA
ABF-Research/LISA
SenterNovem
SenterNovem
ABF-Research/CBS
ABF-Research/CBS
SenterNovem
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Bijlage II: Deelnemers interviews en workshops
Interviews
Mevrouw Marianne Barendregt-van Baar - LTO
De heer Bert Stuurman - InHolland
De heer Pierre Sponselee - Woonwaard
Mevrouw Lia de Jongh – Magenta Zorg
De heer Peter van Dijk – Ernst & Young
De heer Anjo Douma – Ondernemend Alkmaar

Workshops
People
-

Lia de Jongh - Magenta Zorg

-

Frank Willenborg - Holland Health

-

Peter Valbracht - Stichting De Waaier

-

Jeroen van der Noordaa - ZONH (ZorgOndersteuning Noord-Holland)

-

Ronald van der Meer - VBM Ontwikkeling

-

Amal van Duin - Rabobank Alkmaar e.o.

-

Theo Wever - Wever Bouwgroep

-

Alex de Jager - Hogeschool Inholland

-

Pieter Vijn - HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen)

-

Belinda Buskermolen - Rabobank Alkmaar e.o.

Planet
-

Marianne Barendregt – LTO

-

Gerhard Schutten - Gemeente Langedijk

-

Willem van Douwen - Gemeente Alkmaar

-

Frank Schuitemaker - Gemeente Heerhugowaard

-

Bert Mennings - Kunst en Cultuur Noord-Holland

-

Marieke Neesen - Lief Langedijk

-

Ger Voorn - ANIMO (natuurkennis, onderwijs)

-

Rutger Polder - ANIMO (flora, fauna)

-

Piet Boonekamp - ANIMO (energie, lucht, milieu, verkeer)

-

Manuela Hoogstraaten - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
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-

Danielle Koelemij - Artiance, Centrum voor de Kunsten

-

Gerjon Rooker - RAADHUIS voor creatieve communicatie

-

Lieke Danenberg - Stichting Promotie Alkmaar

-

Dave Smit - Firma Pater Broersen

-

Kees Jasperse - Rabobank Alkmaar e.o.

Profit
-

Anjo Douma - Ondernemend Alkmaar

-

Rich Tiggeler - Stichting Creatief & Innovatief Netwerk Alkmaar e.o. (CINA)

-

Rosaline Zuurbier - Zuurbier & Co. (rozenkwekerij)

-

Sebastiaan Baldinger - Incassowijzer.nl, Baldinger Gerechtsdeurwaarders

-

Jan Willem Bosman Jansen - Green Recycled Organics Holland

-

Rajan Datta - IPA Assembly Solutions

-

Ans Ursem - FairBusiness

-

Joost Baltus - Prisma Advies Groep

-

A.N. Ruyter - Veehouderij A.N. Ruyter

-

Henk Mink - Rabobank Alkmaar e.o.

-

Bob van der Hout - Rabobank Alkmaar e.o.

-

Herman Wagenaar - Herman Wagenaar Holding
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Bijlage III: Informatiebronnen
-

ETIN Adviseurs i.s.m. Bureau Bret (2009). Nota Economische Zaken en Toerisme
Harenkarspel.

-

Gemeente Alkmaar (2009). Actieprogramma economie en toerisme in Alkmaar
2010-2015.

-

Heerhugowaard (2010). Naar buiten! De moeite waard in Heerhugowaard. Vi sie
recreatie buitengebied.

-

Rabobank (2010). Demografisch krimp: de nieuwe realiteit in perspectief.

-

Tauw. Samenvatting Beheerplan Natura 2000 Eilandspolder.
Websites
www.alkmaar.nl
www.harenkarspel.nl
www.langedijk.nl
www.heerhugowaard.nl
www.schermer.nl
www.rijksoverheid.nl
www.wikipedia.nl
www.noord-holland.nl
www.landvanleeghwater.nl
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