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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het nieuwe regioteam voor de regio Alkmaar om de regionale Focusagenda uit te werken en uit
te voeren.
Inleiding
In maart 2019 is de focusagenda regio Alkmaar vastgesteld. Via raadsinformatiebrief bij19-277
bent u hierover geïnformeerd. De focusagenda geeft richting aan de regionale samenwerking
voor de periode 2019 – 2022. De drie focuspunten zijn bereikbaarheid, wonen en energieinnovatie, waarbij het idee is dat investeren in het ene focuspunt ook leidt tot groei en effect op
de andere thema’s.
Bereikbaarheid: Een goede bereikbaarheid draagt bij aan het versterken van onze economie, en
het zorgt ervoor dat we een aantrekkelijke regio zijn voor burgers en bedrijven om zich te
vestigen. De regio vormt daarmee het scharnierpunt tussen MRA en Noord-Holland Noord;
Wonen: Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en daardoor het aantrekken/realiseren van
(nieuwe) aanwas, leidt tot het op peil blijven van het voorzieningenniveau en zorgt duurzaam
voor een florerende economie (o.a. ook door aanwas/versterken potentiële beroepsbevolking).
Energie-innovatie: Er is een noodzaak om in te zetten op duurzame energie, gelet op de ambitie
om in 2050 energieneutraal te zijn. Tegelijkertijd ligt hier voor de regio een kans door in te zetten
op de ontwikkeling van een innovatief en duurzaam energycluster. Dit vergroot de
aantrekkelijkheid van de regio
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Kernboodschap
In de maanden juni en juli is het nieuwe regioteam voor Regio Alkmaar gestart. Regiosecretaris
Nico van Ginkel en programmamanagers Martine Berkenbosch, Lutine de Boer en Wim Joosten
gaan aan de slag om de regionale Focusagenda uit te werken en uit te voeren. Zij stellen zich
graag aan u voor:
Nico van Ginkel
Nico is op 15 juni gestart als regiosecretaris. Hij is jurist en bestuurskundige en
heeft een langjarige ervaring binnen het openbaar bestuur, laatstelijk als
gemeentesecretaris van de gemeente Waterland. Samen met bestuurders,
organisaties en het regioteam wil hij invulling geven aan het opdrachtgeverschap voor complexe regionale projecten en regie voeren met de
programmamanagers over de uitvoerende werkzaamheden die voortvloeien uit
de focuspunten Wonen, Bereikbaarheid en Energie-innovatie in deze prachtige
regio.
Martine Berkenbosch
Martine is per 1 april gestart als programmamanager Duurzame
Bereikbaarheid. Na tien jaar provincie Noord-Holland, tien jaar Rijk en tien
jaar gemeente, is het nu tijd voor een regionale uitdaging. Ze is als sociaal
geograaf (specialisatie planologie) zowel inhoudelijk als bestuurlijk
adviserend. De verkeersbewegingen zijn de laatste decennia enorm gegroeid.
De uitdaging is om daar waar dat kan, duurzame oplossingen te vinden.
Goede en comfortabele fietspaden en betrouwbare en snelle openbaar
vervoersverbindingen dragen bij aan minder uitstoot van CO2. Mobiliteit is
vaak de belangrijkste voorwaarde voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Lutine de Boer
Lutine is op 1 juli gestart als programmamanager Wonen. Zij is van huis uit
jurist – planoloog, heeft sinds 2009 gewerkt bij gemeente Alkmaar en sinds
2016 voor Regio Alkmaar. Samen met haar projectteam Wonen wil zij graag
regio Alkmaar in de spotlight te zetten als een hoogkwalitatief, gezond gebied
om in te wonen en te werken, als onderdeel van het daily urban system van
de Metropool Regio Amsterdam. Regio Alkmaar werkt samen met
marktpartijen aan een betaalbare, klimaatbestendige en duurzame
woningbouwontwikkeling in dit mooie gebied.
Wim Joosten
Wim is per 1 juli gestart als programmamanager Energie-innovatie. Hij krijgt
energie van een complex proces met veel stakeholders, om vervolgens met
een team het gewaagde doel te realiseren. Dat heeft hij in diverse rollen
gedaan in het bedrijfsleven, adviserend en leidinggevend, de laatste jaren in
het maatschappelijk domein. Wim heeft in zijn werk voor het Off Grid Test
Center, bij het Interreg- project LOGiC en als programmaleider van het EFROproject Composiet de dynamiek ervaren van een samenwerking tussen
overheid, onderwijs, burgers en bedrijfsleven. De uitdaging als
programmamanager Energie-innovatie is hem op het lijf geschreven.
Consequenties
Nu het nieuwe regionale team op volle sterkte is, krijgt de uitvoering van de focusagenda een
grote impuls.
Communicatie
-
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Vervolg
De raden in Regio Alkmaar zullen actief geïnformeerd en betrokken worden over de stappen die
het regioteam de komende tijd in de uitvoering van de Focusagenda zet. Op 2 september a.s.
staat de eerste regionale raadsinformatieavond op het programma. Natuurlijk wil het regioteam
hier zo goed mogelijk invulling aan geven, binnen de richtlijnen die gelden omtrent COVID-19.
Half augustus ontvangt u hierover meer informatie. Op het programma zal in ieder geval de stand
van zaken staan van de focuspunten Duurzame Bereikbaarheid, Energie-innovatie en Wonen.
Bijlage(n)
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase

