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Geachte raadsleden,
Graag informeren wij u over:
LOBBYEN VOOR WONEN & DUURZAME BEREIKBAARHEID NOORD-HOLLAND NOORD
De Woondeal Noord-Holland Noord (NHN)en het lobbydocument Bereikbaar in Noord-Holland
Noord zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de komst van 40.000 woningen extra1,
komen er ook veel meer verkeersbewegingen bij in onze regio. Door het optimaliseren van de
bestaande infrastructuur is het mogelijk om zonder dure ingrepen voor nieuwe infrastructuur,
NHN in beweging te houden. Gedeputeerde Olthof ondersteunt onze visie op bereikbaarheid, net
als het Economisch Forum waarin ondernemers uit NHN vertegenwoordigd zijn.
Nadat het lobbydocument Bereikbaar in Noord-Holland Noord in maart 2021 overhandigd is aan
gedeputeerde Jeroen Olthof is er hard gewerkt aan een lobbystrategie. De bestuurders van de
Regio Alkmaar hebben duidelijk gemaakt de lobby zelf ter hand willen nemen. Met de Woondeal
NHN is door hen verleden jaar (juni 2020) al ervaring op gedaan. Onze bestuurder hebben dit
document in Den Haag overhandigd aan de Kamerleden Koerhuis en Terpstra. Deze hebben
vervolgens een motie ingediend waarin de minister gevraagd wordt om de woondeal te sluiten.
De motie is bij meerderheid aangenomen. Een nieuwe minister zal hier uitvoering aan moeten
geven. De Woondeal NHN heeft lang moeten wachten op het akkoord van de provincie. De
ondertekening van het document vindt naar verwachting voor de zomer plaats.
De lobby voor Bereikbaar in Noord-Holland Noord is op dit moment nog alleen gericht op de
Tweede Kamerleden en de ministeries van BZK en I&W. Een van de ambities hierbij is om in
beeld te komen als het 15e versnellingsgebied2 (op nationaal niveau).
Daarnaast wordt er gewerkt aan een breder basisdocument voor de lobby op NHN niveau.
Daarin zitten tenminste ook de drie focuspunten: Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energieinnovatie. Doel is om draagvlak voor onze plannen te vinden bij stakeholders en subsidies
binnen te halen van provincie, Rijk en Europa.
Mocht u als raadsleden contacten hebben die bij kunnen dragen aan de lobby, dan horen we dat
graag (mail aan Csmit@alkmaar.nl). Ons secretariaat voert de coördinatie voor de lobby.

1 Dit is boven op het vorig jaar geraamde aantal van 13.500 woningen door de provincie NH.
2 Zie brief van de minister Ollongren: Aanbieding+definitieve+Nationale+Omgevingsvisie+(NOVI).pdf

