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“Als je niet kunt verbinden maak je 
geen contact en is er geen 

vertrouwen om op te bouwen”



Regionale implementatie 

Regio Westfriesland:

1. Medemblik 

2. StedeBroec

3. Enkhuizen

4. Drechterland

5. Hoorn 

6. Koggenland 

7. Opmeer
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200.000 inwoners

SED



De basis 

7 besturen 

5 ambtelijke organisaties
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presentatie organisatiekoers voor DT 27-9-
'13 (Maamke)
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Medemblik

“WF7 in top 10 van meest aantrekkelijke regio van 

Nederland”



Regionale peilers
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Regionale doelen
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• versterken leefbaarheid (kleine) kernen 

• recreatieve potenties kust en steden 

• duurzame regio 

• wonen  

• ruimte en flexibiliteit ondernemerschap 

• vitale Westfriese economie 

• versterken van de agrarische sector 

• kwalitatief goed onderwijs



Vertrouwen
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Wat is het?

• Resultaat van gesprekken

• Overzicht van wat we nu weten

• Procesmatig document:

– Hoe pakken we het aan?

– Wat hebben we daar voor nodig?

• Organisatorisch en Inhoudelijk gedeelte

• Lokaal PVA: Ruimte voor lokale invulling 
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Doelen implementatie

1. Tijdige implementatie in Westfriesland;

2. Verregaande samenwerking bij 
implementatie in Westfriesland;

3. Eenduidige werkwijze binnen de fysieke 
leefomgeving, zowel intern voor organisatie 
als extern voor gebruikers.
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Organisatiestructuur

• Plaatje programmastructuur omgevingswet en 
de 6 sectoren
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Schaken op meerdere borden

11



Spelregels (1)

• Samenwerking is niet vrijblijvend. We denken 
en doen vanuit de regio, met respect voor 
lokale verschillen;

• We doen dezelfde implementatiestappen 
binnen de gemeenten zoveel mogelijk op 
hetzelfde moment;
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Spelregels (2)

• We committeren ons aan de regionale 
producten die de regionale projectgroepen 
opleveren;

• We dragen in capaciteit en financiën bij naar 
rato van het aantal inwoners;

• Lokale projectgroepen: kennisuitwisseling in 
de regio (pilots etc);
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Kansen 

• bijdrage aan de doelen uit het Pact van 
Westfriesland;

• kennisdeling, delen van twijfels en sparren;

• cursussen, workshops, opleiding;

• eenduidige werkwijze in Westfriesland, zowel intern 
voor de organisatie als extern voor gebruikers;

• visie en ambities gezamenlijk uitdragen

• eén aanspreekpunt voor ketenpartners

• mogelijke kostenvoordelen
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Verbinden
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Medemblik oefent

• Burgerparticipatie + projectmatig werken

– DEK-terrein Medemblik

– SEW-terrein Nibbixwoud

• Pilotgebied omgevingsplan
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Stellingen

• Een regionale aanpak verkleint de kans op 
lokaal maatwerk
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Stelling

• Een regionale aanpak vereist een regionale 
omgevingsvisie
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