Economische visie

Hier treft U de visie van het Westfriese bedrijfsleven op de regionale economie. Onze visie past binnen
een breder perspectief van de Metropool Regio Amsterdam. Een ambitieuze visie omdat wij
ondernemend zijn. Wij zijn gefocust op drie belangrijke thema’s, die volgens ons bepalend zijn voor de
toekomst van de regio en de MRA. Tot slot is deze visie is concreet omdat we de voorwaarden doelen
benoemen om de MRA te helpen en tegelijkertijd onze welvaart te behouden.
Amsterdam first Westfriesland second!
Amsterdam is immens populair. Bij toeristen, internationale bedrijven en
als woonplaats voor Nederlanders en expats. Amsterdam heeft de
allure van een wereldstad en staat onder druk om te groeien naar
een metropool. De vraag snaar een Amsterdamse metropool
stijgt echter veel sneller dan haar aanbod. Dit heeft enorme
gevolgen voor de huizenprijzen, verkeersdruk en de
leefbaarheid. Westfriesland kan helpen.
Wij zien in de toekomst een geharmoniseerde relatie tussen de
MRA en de regio Holland boven Amsterdam, waarbinnen
Westfriesland één van de motoren is. Het is belangrijk te streven
naar samenhang tussen wonen, werken en bereikbaarheid.
Je kunt goed wonen in Westfriesland
Westfriesland heeft een sterk identiteit, water, ruimte, bereikbaarheid, historie en Hoorn kent een
herkenbare karakter als klein Amsterdam. Westfriesland heeft een relatief hoog eigen MKB en is veel
dichterbij Amsterdam dan je denkt. Voor een Parijzenaar is Hoorn Amsterdam Noord. En zo moeten
wij dat ook zien.
“Hoorn naar 100.000 inwoners”
Hoorn heeft veel potentie en een sterke identiteit maar toch weten mensen ons niet te vinden en ziet
de provincie de regio als een klassieke achterland. Het MRA denkt dat wij een agrarisch regio zijn aan
de andere kant van de afsluitdijk. Westfriesland is onbekend. Dat gaat veranderen!
Wij zijn ambitieus en willen Hoorn laten groeien naar 100.000 inwoners in 2050. Een stad met een
sterke centrumfunctie en HBOonderwijs. We kiezen een gefaseerde aanpak. In eerste instantie 10.000
woningen binnenstedelijk en 10.000 erbuiten. Hiermee willen wij de verschillende segmenten in de
markt bedienen met relatie dure binnenstedelijke woningen en betaalbare erbuiten.
Werken vanuit de Regio
De toekomst is ook digitaal en dat betekent veel voor een kenniseconomie. De dienstensector is de
grootste sector, een sector die minder gebonden is aan werklocaties. Een groot deel van de
arbeidskrachten uit deze sector werkt al vanuit huis en zal dat in toenemende mate doen. Afstand
speelt geen rol meer. Dat betekent dat wonen in de regio en werken voor een bedrijf in de MRA een
aantrekkelijke propositie wordt voor veel mensen die Amsterdam te druk en te duur vinden. Een trend
die nu al merkbaar is.

Je kunt goed werken in Westfriesland
En nee, Hoorn is geen slaapstad zoals Almere of
Purmerend. Er is groeiende vraag naar personeel en
in alle sectoren ontstaat krapte op de arbeidsmarkt.
Groeiende in de Food en Agri businees zoals de
welbekende SeedValley maar ook andere sectoren
asl de bouw en de maakindustrie hebben personeel
te kort. Personeel dat saan steeds hogere eisen moet
voldoen. De nadruk ligt steeds meer op innovatie,
flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De toekomst
vraagt dus om een flexibele arbeidsmarkt en om opleidingsinstituten die snel reageren op trends en
ontwikkelingen.
Triple Helix in de regio
De bestaande samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, gericht op
bestaande vacaturevervulling, moeten met kracht worden voortgezet en waar mogelijk
geïntensiveerd. Initiatieven als WerkBij, Kom Binnen bij Bedrijven dag en de samenwerking met
WerkSaam helpen hierbij. Daarnaast is er behoefte aan een op innovatie gerichte samenwerking. Dat
betekent het realiseren van een aanbod van hoger onderwijs in de regio: crossovers tussen agrofood,
business, techniek en design. De onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheden hebben er
baat bij om hiervoor de handen ineen slaan. Naar het voorbeeld van Seedvalley. Nog urgenter is een
tekort studentenhuisvesting. Studenten woningen moet snel worden gerealiseerd.
Je bent snel in Westfriesland
Hoorn

Westfriesland is qua afstand voor de
internationale toerist niet mee dan een
buitenwijk van Amsterdam. De afstanden
zijn beperkt en kunnen verder afnemen
als wij daar meer in investeren, in
openbaar vervoer, over de weg en zeker
ook digitaal!
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Creëer de juiste Voorwaarden:
 NoordZuid lijn naar Hoorn
 Zesbaans A7 bij Avenhorn 
Purmerend.
 Verdubbeling Houtribdijk 2e Ring Amsterdam
A7 Corridor
Op dit moment werkt Rijkswaterstaat aan een studie hoe de A7 te verbeteren. Er liggen 5
maatregelen pakketten waarvan een aantal in onze visie toekomst bestendig zijn. Het gaat om de
maatregelen als zesbaasweg die de overloop van de N23 kan opvangen en de knooppunt bij
Purmerend. Deze maatregelenpakket zijn on onze ogen op zijn minst noodzakelijk om de regio goed
te ontsluiten voor nieuwe bewoners. Dit zijn noodzakelijke aanpassingen om Amsterdam te helpen
en Hoorn naar 100.000 inwoners te brengen. Wij maken ons echter wel zorgen over de bottelneck
die er dan ontstaat tussen Avenhoorn en Purmerend. In geen van de maatregelenpakketten wordt

hier een oplossing voor geboden. Hoewel er wel wordt onderkend door de modellen dat daar de
volgende probleem zal ontstaan.
NoordZuid lijn
De regio biedt een oplossing voor de Metropoolregio Amsterdam,
die uit zijn voegen barst. Infrastructuur en bereikbaarheid is één
van de randvoorwaarden om dat mogelijk te maken. De
opwaardering van de A7 tot en met Hoorn, het intensiveren van
de treinverbindingen met Amsterdam, het moet en kan allemaal
gebeuren. In dat kader is het voorstel om de NoordZuid lijn, die
in 2018 wordt geopend tot Amsterdam Noord, door te trekken
naar Hoorn zeer serieus. Het gaat om het veranderen van de
mind set. Hoorn is slechts 35 kilometer verwijderd van het
centrum van Amsterdam. In alle grote steden in Europa, in Parijs,
in Londen ligt een fijnmazig metronet dat nog veel verder reikt!
Verdubbeling Houtribdijk
Daarnaast vragen wij ook aandacht voor de opwaardering van de
N23 naar een A23, de snelweg van Alkmaar naar Zwolle. Een
verbinding die niet alleen de regio beter ontsluit richting het
oosten ne zuiden van het land , maar ook de Randstad enorm kan
ontlasten als 2e ring van Amsterdam. Het gaat onder andere om
de grote hoeveelheid (vracht)verkeer vanuit de Agrifood sector
die Holland boven Amsterdam rijk is. Dit verkeer gaat momenteel
over Amsterdam en Utrecht en zorgt onnodig voor extra drukte
in de Metropoolregio. Dit vraagstuk wordt nog nijpender nu ook Lelystad Airport verder zal worden
ontwikkeld!

