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Belangrijkste acties Wonen:
1. Vaststellen en uitvoeren van een gezamenlijke Woonagenda Zaanstreek-Waterland
Een concept van deze Woonagenda (opgesteld door RIGO) is inmiddels voorgelegd aan het
bestuurlijk overleg. Het hoofddoel van de Woonagenda is het realiseren van de gezamenlijke
woningbouwambitie op middellange en lange termijn.
Resultaat: Als start voor de nieuwe samenwerking is in 2017 een woonagenda vastgesteld door de
verschillende colleges. Hierin zijn gezamenlijke ambities geformuleerd die ook de positie van
Zaanstreek-Waterland in de grotere MRA-regio benoemen. Vanuit deze ambitie heeft samenwerking
inhoudelijk vorm gekregen. Deze ambities zijn:
• Identiteit door diversiteit versterken
• Ruimte bieden aan de eigen én regionale woningvraag
• Verdere differentiatie van de woningvoorraad ten behoeve van doelgroepen
• Naar een toekomstbestendige woningvoorraad
Inzet is deze ambities te herbevestigen in het woonakkoord dat de regio met de provincie NoordHolland zal afsluiten.
2. Uitvoering geven aan de versnellingsopgave tot 2020
Versneld locaties gereed maken voor woningbouw, waaronder transformatie, met behoud van
kwaliteit en diversiteit. Het gaat om locaties in Zaanstad (13), Purmerend (5), Waterland (6),
Wormerland (4), Oostzaan (1), Landsmeer (4) de Beemster (1) en Edam-Volendam (3).
Resultaat: In het grotere geheel van de MRA wordt gewerkt aan versnelling van de woningproductie
en afstemming van de woonprogrammering. Voorstellen voor kleinere buitenstedelijke plannen zijn
bestuurlijk afgestemd conform afspraken van het Regionaal Actieprogramma 2016-2020.
3. Zorgen voor juiste match tussen vraag en aanbod
Aan de hand van de monitor Plancapaciteit overleggen de acht gemeenten welke locaties voor welke
doelgroepen geschikt zijn en welke woonmilieus worden toegevoegd.
Resultaat: Samen met Amsterdam, de regio Amstelland-Meerlanden en de corporaties in deze regio
is in 2018 gestart met wijziging van de systematiek van de woonruimteverdeling, waarbij meer
ruimte wordt geboden aan woningzoekenden die het meest dringend een woning nodig hebben. Dit
is een ingrijpend en intensief proces, wat naar verwachting in 2021 tot een afronding komt.
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4. Toegankelijkheid van de woningmarkt voor lage en lagere middeninkomens garanderen
Voortzetten van de Monitor Betaalbare Voorraad. De uitkomsten van de jaarlijkse prestatieafspraken
met corporaties worden gedeeld en besproken. Samenwerken rond het huisvesten van het
toenemend aantal mensen met urgentie.
Resultaat: Vanwege vergrijzing en krapte op de woningmarkt hebben gemeenten en corporaties de
handen in een geslagen om senioren meer naar wens te laten wonen en de doorstroming een impuls
te geven. Gemeenten en corporaties maken samen een pakket aan maatregelen, zoals meer
bekendheid van het woningaanbod voor senioren, een financiële prikkel, voorrang en persoonlijke
begeleiding. Hiervoor is een subsidie van de provincie Noord-Holland verkregen.
5. Verduurzaming van woningen
Het laten realiseren van nieuwe woningen met de hoogst mogelijke energieprestaties (in principe
gasloos). Bijdragen aan verduurzaming van bestaande woningvoorraad (privaat en corporatiebezit),
ook aansluitend op activiteiten die worden ontwikkeld vanuit de portefeuille duurzaamheid. De
energetische verduurzaming van de bestaande voorraad van private - en corporatiewoningen krijgt
nadrukkelijk een plaats de nieuwe regionale woonvisie.

Belangrijkste acties Economie:
1. Aandacht voor de vitaliteit van het MKB
Ondernemers spelen een grote rol bij het in stand houden van het voorzieningenniveau, niet in het
minst in kleinere kernen. MRA Noord ondersteunt en stimuleert innovatie binnen het MKB.
2. Gezamenlijk beleid vergroot de vitaliteit van de agrarische sector in Zaanstreek-Waterland
Agrarische ondernemers vormen een belangrijke economische factor in de meeste gemeenten van
de MRA Noord. Daarnaast beheren ze een belangrijk deel van het groene buitengebied. Kunnen zij
die rol blijven vervullen? Hoe staat het met de schaalvergroting in de sector? Welke rol speelt het
gebrek aan bedrijfsopvolgers daarbij? Wat te doen met vrijkomende agrarische gebouwen?
Gezamenlijk beleid kan de ondernemers helpen zich tijdig aan te passen aan de snel veranderende
omstandigheden.
3. Verkenning gezamenlijk bedrijvenloket en startersloket voor ZZP’ers
De ervaring leert dat verbetering van de dienstverlening door gemeenten aan (startende)
ondernemers de slaagkans van bedrijven vergroot. Dit klemt nog meer nu zoveel mensen hun
werkzaamheden voortzetten als zelfstandig ondernemer. Samenwerking houdt deze cruciale
dienstverlening betaalbaar. Een gezamenlijk bedrijvenloket en startersloket voor ZZP’ers valt
mogelijk te integreren in het Werkgeversservicepunt van de regio.
4. Betere aansluiting van het onderwijs bij de regionale werkgelegenheid in specifieke sectoren.
De snelle veranderingen in technologie en sectorale ontwikkeling maken een voortdurende bijstelling
noodzakelijk in het onderwijs. De gezamenlijke gemeenten binnen de MRA Noord kunnen hierbij een
rol spelen door de uitwisseling tussen ondernemers en onderwijsinstellingen te versterken.
5. Gezamenlijk als MRA Noord optrekken in het kader van Plabeka
In het kader van Plabeka worden inschattingen gemaakt van de behoefte aan bedrijfsruimte
(inclusief kantoren) voor de gehele Metropoolregio. Een gezamenlijke positie- en strategiebepaling
van de gemeenten in MRA Noord versterkt onze invloed.
6. Aansluiten van de regio bij pilot internationale acquisitie vanuit Zaanstad (Amsterdam in
Business).
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7. Inspelen op de ontwikkeling van de ‘agrifood’ sector
In de MRA Noord speelt agrifood een grote rol. Het gaat dan niet alleen om landbouw, tuinbouw en
veeteelt, maar ook om biotechnologie en voedingsmiddelenindustrie, bij bedrijven in de agrarische
sector maar ook via grote food-bedrijven langs de Zaan. Deze specialisatie biedt kansen om te komen
tot innovatieve combinaties. Zaanstad en Beemster nemen op dit gebied het voortouw.
Belangrijkste acties Toerisme:
1. Gezamenlijk optrekken in de uitvoering van de Regionale Hotelstrategie.
Hieronder valt ook meer in het algemeen de spreiding van verblijfsaccommodaties en de inpassing
daarvan in het landelijke groene gebied. Onderzoek naar de kwaliteit en kwantiteit van
verblijfsaccommodaties in relatie tot de behoeften van bezoekers aan Zaanstreek - Waterland.
2. Beter benutten en vergroten van het toeristische aanbod in de MRA Noord.
Zoeken naar middelen om het toeristische seizoen te verlengen. Toeristische producten definiëren
en ontwikkelen Onderzoeken of het zinvol en haalbaar is om meer grootschalige attracties naar de
regio te halen.
3. Waterkansenkaart maken voor Zaanstreek-Waterland.
Als ‘Amsterdam Wetlands’ de recreatiemogelijkheden in ons waterrijke gebied actief onder de
aandacht te brengen.
4. Verbetering en uitbreiding van wandel/fiets/vaarroutes in de MRA Noord.
Meer recreatieve routes langs interessante hotspots en monumenten voor zowel toeristen als
recreanten uit de eigen omgeving. Aantrekkelijke voorzieningen zijn daarbij cruciaal. Werken aan het
opzetten van een regionaal netwerk van fietsverhuurders.
5. Gezamenlijke marketing en promotie.
Bijvoorbeeld via de samenwerking in het kader van Amsterdam Marketing en onder de noemer Laag
Holland.
Samenvatting van de resultaten van Economie en Toerisme:
Afspraken zoals die zijn gemaakt in onze Samenwerkingsagenda hebben de basis gevormd voor de
jaarlijks vastgestelde ‘stoplichtenmodellen’. Hierdoor is goed zichtbaar welke projecten zijn
opgepakt en welke projecten nog lopen. Veel aandacht op het gebied van toerisme is besteed aan
zaken als hotelaccommodaties, Airbnb, fietsen en watertoerisme. Deze projecten zijn ook in ‘breed’
MRA-verband opgepakt. Op economisch gebied is veel aandacht besteed aan bijvoorbeeld de
ontwikkeling van bedrijventerreinen en de samenwerking daarin (denk hierbij ook aan Plabeka), de
samenwerking overheid – scholen – bedrijfsleven en de samenwerking tussen gemeenten en
bedrijfsleven an sich. Er is veel contact met de ondernemers-verenigingen.
Mooi resultaat is het ‘Startersloket’, waar startende ondernemers terecht kunnen voor vragen
omtrent het beginnen van een eigen onderneming alsmede scholing op velerlei gebied. Bij het begin
van de Coronacrisis heeft het Startersloket zich vooral gericht op ondersteuning van ondernemers en
bedrijven in onze regio.
In het oog springende zaken zijn op dit moment het oprichten van Invest-MRA, waar de gemeenten
in Zaanstreek/Waterland intensief samenwerken op inhoud en besluitvorming.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat we sinds het uitbreken van de Corona-crisis zowel ambtelijk
als bestuurlijk frequent afstemming hebben van de maatregelen die
de gemeenten nemen. Waar mogelijk wordt afgestemd en alle maatregelen worden voor de
inwerkingtreding ambtelijk en bestuurlijk met elkaar gedeeld.
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Belangrijkste acties Landschap en Erfgoed:
1. Bereikbaarheid van het groene buitengebied verbeteren
Zie hierboven bij de belangrijkste acties op het thema Toerisme: we bouwen gezamenlijk aan een
‘uitmuntend netwerk’ voor wandelen, fietsen en varen.
2. Beleving van het landschap verbeteren
Landschappen in stand houden is belangrijk, maar ze moeten ook beleefbaar zijn voor bewoners en
bezoekers. Gezamenlijk kan de MRA Noord werken aan het vitaal en zichtbaar houden van het
erfgoed en aan de vormgeving van aantrekkelijke recreatielandschappen. Regionale
evenementenstrategie.
3. Toekomstbestendige landschappen
Werken aan aantrekkelijke veenweidegebieden, tegengaan van de voortgaande verdroging.
Ondersteunen van het onderzoek van het Innovatieprogramma Veen dat zich richt op het aanpassen
van de bedrijfsvoering c.q. de teelt van andere gewassen in het veenweidegebied.
4. De visie van Laag Holland nader uitwerken
Laag Holland biedt een unieke combinatie van landschappen (zoals droogmakerijen en veenweiden)
met een rijk erfgoed, waaronder veel industriële monumenten (bijvoorbeeld in de Zaanstreek).
5. Ontwikkeling Landschapsfonds.
Onderzoek naar de mogelijkheid om een Landschapsfonds te vormen is al opgenomen in de
Actieagenda van de MRA. Het fonds kan een grote rol spelen, zowel bij het behouden als bij het
beleefbaar maken van de landschappelijke waarden in de MRA Noord.
6. Onderzoek naar de plaats die het erfgoed inneemt in ons culturele DNA en het erfgoed
positioneren in de thema’s van MRA Noord
Ons erfgoed bepaalt in hoge mate de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van de MRA Noord. We
kunnen dit erfgoed beter behouden en er meer gebruik van maken wanneer we het weten te
vervlechten met andere regionale beleidsthema’s. De deelregio MRA Noord sluit aan op de
Actieagenda Cultuurimpuls MRA.
Samenvatting van de resultaten Landschap en Erfgoed:
Veel aandacht is besteed aan de problematiek met betrekking tot de veenweidegebieden en de
zogenaamde ‘vernatting’. Hiertoe is in 2019 een congres georganiseerd waarbij alle betrokken
partijen aanwezig waren. In het Platform Metropolitaan Landschap speelt onze regio een belangrijke
rol, waarbij voortdurend aandacht is voor de bestaande problematiek (denk hierbij aan bijvoorbeeld
de CO2-discussie) en de rol van de gebruikers van de grond (veeteelt en landbouw).
Belangrijkste regionale acties Duurzaamheid:
1. Op weg naar gasloos, de energietransitie in buurten, gemeenten en regio
Voor Purmerend en Zaanstad is in kaart gebracht welke gasloze energiesystemen voor welke wijken
geschikt zullen zijn (all electric, warmtenet, anders). Dit wordt nu ook gedaan voor de overige
gemeenten. Het onderzoek gaat een regionaal overzicht opleveren, en laat tevens zien wat de
mogelijkheden zijn om aan te sluiten op nieuwe en bestaande energie-netten en hoe duurzaam de
verschillende alternatieven zijn.
De kennis en strategie die worden ontwikkeld in samenwerking met de MRA en de provincie worden
actief gedeeld in de regio. Daarbij gaat het ook over financiële verdelingsvraagstukken, inpassing in
ruimtelijke planvorming en de samenwerking met corporaties. De Green Deal Gasloos (met
Purmerend en Zaanstad) is ook gericht op het delen van ervaringen en kennis.
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2. Verduurzaming in de gebouwde omgeving
De gemeenten bieden samen het Duurzaam Bouwloket aan: toegankelijke, onafhankelijke en
deskundige voorlichting voor particulieren en ondernemers. Ondernemers (ook in de agrarische
sector) kunnen daar een energiescan aanvragen. Ook is er een gezamenlijk project voor
verduurzaming van Vereniging van Eigenaren–complexen. Een cursus over de verduurzaming van
woningen voor bouw- en installatiebedrijven uit de regio is in ontwikkeling (coördinatie: gemeente
Purmerend). Met de gemeente Amsterdam neemt Zaanstad deel aan het Europese
uitwisselingsproject ‘Urban Learning’ over gemeentelijk beleid gericht op verduurzaming van de
gebouwde omgeving. De opgedane kennis wordt gedeeld met gemeenten uit de regio.
3. Prestatieafspraken en samenwerking met corporaties.
Zoals hierboven als gesteld onder het thema Wonen krijgt het voorsorteren van
woningbouwcorporaties op ‘gasloos’ een plaats in de nieuwe regionale woonvisie en in de lopende
jaarlijkse prestatieafspraken. Uitwisseling over wijze waarop de gemeenten samenwerken met de
corporaties aangaande de energetische verduurzaming wordt voortgezet.
4. Energetische verduurzaming bedrijven en instellingen
De Omgevingsdiensten IJmond en Noordzeekanaalgebied werken samen aan advisering en
handhaving. Dit betreft zowel bedrijven als maatschappelijke instellingen. De gemeenten voelen zich
verantwoordelijk om ambitieuze opdrachtgevers van de omgevingsdiensten te zijn en daarbij één lijn
te trekken.
5. Lokale energie centraal
Er is in de regio nog veel potentie voor het exploiteren van zonnepanelen op daken van (onder meer
agrarische) bedrijven. Burgerinitiatieven om tot collectieve opwek van duurzame energie te komen
moeten worden gestimuleerd en ruimtelijk gefaciliteerd. Om bij bedrijfsinvesteringen tot maximale
verduurzaming te komen, kan de regio pleiten voor een nieuwe provinciale stimuleringsregeling.
6. Dialoog met de provincie
Er moet meer ruimte komen voor het opwekken van zonne - en windenergie. De provincie is een
belangrijke partner bij het optimaal faciliteren van duurzame energie-opwek, rekening houdend met
andere belangen. Bij de dialoog met de provincie zal de ruimtelijke inpassing van duurzame
energievoorzieningen hoog op de agenda staan.
7. Verduurzaming van mobiliteit
Aansluitend op de thema’s van de Vervoerregio werkt de MRA Noord aan een gezamenlijke visie op
het stimuleren van elektrisch rijden. Daarnaast creëert de aanleg van de Noord-Zuidlijn tot in
Amsterdam-Noord een hub die het mogelijk maakt duurzame modaliteiten te bevorderen: denk aan
fietsvervoer en wandelroutes, ook in oostelijke en westelijke richting.
Samenvatting van de resultaten Duurzaamheid:
Veel energie is gestoken in het ontwikkelen en beschrijven van de Regionale Energie Strategie (de
RES). Hier komen vrijwel alle bovenstaande punten aan de orde. De RES is in 2020 gereedgekomen
en wordt na vaststelling in alle gemeenteraden aangeboden aan het Rijk. Hierin is vastgelegd wat het
aanbod van Noord-Holland Zuid op het gebied van zonne- en windenergie is om de
klimaatdoelstellingen te kunnen halen.
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Belangrijkste acties Bereikbaarheid
1. Overzicht krijgen van de urgenties op het gebied van bereikbaarheid
Overzicht van knelpunten en kansen op het gebied van bereikbaarheid, zoals die volgen uit onze
actieagenda’s op onderwerpen als Wonen, Economie en Toerisme. Op basis hiervan zullen deze
acties verder concreet worden ingevuld.
2. Aansluiten op de thema’s van de Vervoerregio
Het gaat er hierbij vooral om een gezamenlijke visie vanuit de MRA Noord te ontwikkelen op de
volgende onderwerpen:
- Netwerken wegvervoer, OV, fiets en goederenvervoer
- Verkeersveiligheid
- Gebiedsgericht samenwerken
- Duurzame mobiliteit (elektrisch rijden, zie hierboven het thema Duurzaamheid)
3. Andere belangrijke acties op het niveau van de MRA Noord:
Naast het ontwikkelen van een gezamenlijke agenda ten aanzien van de bereikbaarheid in de MRA
Noord gaat het vooral om twee concrete onderwerpen:
- Openbaar vervoer: aansluiting op Noord-/Zuidlijn in Amsterdam-Noord;
- Ontsluiting van de regio via rijks- en provinciale wegen.
Samenvatting van de resultaten Bereikbaarheid:
In de afgelopen periode is de discussie gestart over de mogelijkheden om de Bereikbaarheid in MRANoord te verbeteren. Hierbij wordt samengewerkt met de Vervoers Regio Amsterdam (VRA). Ook het
onderwerp Duurzaamheid wordt hierin meegenomen (denk bijvoorbeeld aan de inzet van Elektrische
Bussen). Met elkaar worden de kwesties Hoornse Lijn (intensiveren treinverkeer in onze regio) en de
Corridorstudie A7 opgepakt. Ook de onderdoorgang N247 bij Broek in Waterland is op dit moment
volop aan de orde.

Belangrijkste acties Ruimtelijke Ontwikkeling in de periode 2017-2020:
1. Verkenning van de RO-opgave van deelregio Zaanstreek-Waterland als geheel
Resultaat: De vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling uit de agenda’s Economie,
Toerisme, Recreatie, Landschap, Bereikbaarheid en Wonen zijn in de samenhang duidelijker
gedefinieerd en uitgewerkt. Hierbij is uitdrukkelijk aandacht voor agrarische bedrijvigheid, wonen en
beschermde gebieden zoals werelderfgoed, maar zeker ook Bodemdaling, Stikstof en
watersystemen. Duurzaamheid en de ruimtelijke consequenties van de Energietransitie hebben wij
samen met de thema’s Ruimte, Landschap en Duurzaamheid goed geborgd en bewaakt door o.a.
gezamenlijke overleggen te organiseren, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Bij het benoemen van de
vraagstukken (kansen en dilemma’s) hebben wij o.a. gebruik gemaakt van de acties uit de Ruimtelijkeconomische actieagenda 2016-2020 van de MRA en hebben we gezorgd dat specifieke speerpunten
van deelregio Zaanstreek-Waterland (b.v. Woningbouw en werkgelegenheid, Mobiliteit
bereikbaarheid en Landschap) zoveel als mogelijk geïntrigeerd zijn of worden in de actieagenda van
de MRA 2.0. Daarnaast hebben wij deze genoemde thema’s stevig geïntegreerd in de Rijk/Regio
trajecten zoals Verstedelijkingsstrategie, Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBab), Bereikbare
Steden en het Metropolitaan Landschapstraject INTENS. De invloed op deze trajecten, zowel
bestuurlijk als ambtelijk, hebben wij meer zichtbaar en bruikbaar gemaakt. De twee Sleutelgebieden
binnen onze deelregio en de impact op de regio hiervan zijn voorbeelden.
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2. Verbindingen tot stand brengen met onze regionale partners zoals de provincie Noord-Holland,
MRA, Veiligheidsregio, Omgevingsdiensten en de waterschappen.
Resultaat: Ruimte heeft het initiatief genomen om op een “natuurlijke” manier meer verbinding te
maken met elkaar. Vanuit inhoudelijke vraagstukken en belangen is de samenwerking met partners
en de verstandhouding hierin behoorlijk versterkt en verbetert. Dat geldt zowel voor de gemeenten
in deelregio Zaanstreek-Waterland onderling als voor de relatie met andere regionale partners. Er
zijn o.a. gebieds- en werkateliers, conferenties en samenwerkingsbijeenkomsten aan de hand van
gezamenlijke thema’s en opgaven georganiseerd. Daarnaast zijn diverse partners (o.a.
Waterschappen, Omgevingsdienst, Vervoersregio, provincie) agenda lid geworden in regionale
ambtelijke overleggen van ZaWa. We spreken elkaar nu veel beter aan de voorkant over opgaven en
dilemma’s. Regelmatig worden er presentatie gegeven in de diverse bestuurlijke en ambtelijke
overleggen over ontwikkelingen over de diverse thema’s die actueel spelen. Vervolgens hebben wij
de beide thema’s Ruimte en Landschap binnen ZaWa in de ambtelijke en bestuurlijke overleggen
gekoppeld. Dit niet alleen om efficiënter met elkaar te overleggen, maar ook om de natuurlijke
integraliteit te versterken.
3. Uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van vraagstukken in de fysieke leefomgeving.
Resultaat: Tijdens reguliere overleggen en bijeenkomsten vertellen wij aan elkaar ons lokale verhaal.
Denk o.a. aan het toepassen van de ladder voor duurzame verstedelijking, de Provinciaal Ruimtelijke
Verordening, het voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet. Maar ook kennis delen en
elkaar ondersteunen waar gezamenlijke belangen spelen. Dit kan alleen als er vertrouwen is en geen
dubbele agenda. Hierin is behoorlijk in geïnvesteerd de afgelopen jaren. Voorbeelden zijn dat wij als
deelregio Zaanstreek-Waterland gezamenlijk zienswijze hebben opgesteld over de Omgevingsvisie en
Omgevingsverordening. Dit hebben wij samen met onze partners gedaan zoals Waterschap HHNK,
Veiligheidsregio ZaWa, Omgevingsdienst IJmond en de acht gemeenten. Zelfs de provincie is hierbij
aanwezig geweest. Deze manier om gezamenlijk met elkaar een zienswijze op te stellen is niet
onopgemerkt gebleven. Landelijk heeft de VNG hier aandacht aanbesteed als voorbeeldtraject.
4. Omgevingsvraagstukken: voorbereiden van een gezamenlijk standpunt van deelregio ZaanstreekWaterland.
Resultaat: We hebben tijdens het opzetten van de Omgevingsvisie Noord-Holland en in de aanloop
naar de provinciale (en wellicht ook de nationale) Omgevingsvisie, de bijbehorende programma’s en
Verordeningen en – voor de regio relevante- ter visie leggingen zoals gezegd, gezamenlijk
opgetrokken. Het opstellen van een gezamenlijke regionale Omgevingsvisie Zaanstreek-Waterland
ligt op dit moment niet in de rede. Wel is er een inventarisatie gedaan door drie gemeenten in onze
regio om te komen tot een gebiedsvisie van De Purmer. Gezien de gevoelige geschiedenis van deze
polder met de drie gemeenten, is dit een enorme winst in de samenwerking en het vertrouwen in
elkaar. Daarnaast geeft het een signaal naar andere partners dat wij met elkaar verantwoordelijkheid
nemen voor onze waardevolle gebieden. In deze tijd, met de complexe opgaven waar wij met elkaar
voor staan, is dit een welkome ontwikkeling.

Belangrijkste acties Big Data:
1. Opzetten van een Data Lab.
In het Data Lab werken maatschappelijke organisaties (zoals zorginstellingen, politie, GGD,
woningcorporaties, scholen), bedrijfsleven, wetenschap en gemeenten gezamenlijk aan opgaven in
de samenleving (armoede, veiligheid, duurzaamheid, economie, etc.) op basis van data.
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Resultaat: Er lopen diverse Data Labs (zoals bewindvoering, kwetsbare burgers, gezondheid,
woningbouw, huiselijk geweld).
2. Datapakhuis voor de regio.
Het doel is een Datapakhuis voor de hele regio, waarin gemeenten, maatschappelijke partners en
bedrijfsleven data delen met de samenleving op een zodanige wijze dat de privacy gewaarborgd is.
Resultaat: De gemeenten zijn vooral bezig om intern de data te ontsluiten om van daaruit te kijken
hoe dit regionaal vorm gegeven kan worden.
3. Data-academie.
Trainingen, masterclasses en inspiratiesessies voor de gemeenten in Zaanstreek-Waterland,
maatschappelijke partners en bedrijven in de regio en burgers.
Resultaat: Er vinden maandelijks inspiratiesessies, trainingen en masterclasses waar alle gemeenten
en maatschappelijke instellingen in de regio ZaWa op het gebied van data en technologie voor
worden uitgenodigd.
4. Experimenteren in pilots.
In pilots ervaren we wat data gestuurd werken vraagt van organisaties (mensen, techniek en data).
Dit maakt de mogelijkheden, maar ook de dilemma’s en complexiteit van data gestuurd werken
inzichtelijk.
Resultaat: Er worden veel pilots uitgevoerd op gemeentelijk niveau en af en toe op regionaal niveau.
De gemeenten kiezen ervoor om vooral op eigen schaal het leren vorm te geven.

Mensen & Middelen in Zaanstreek-Waterland
Wij willen de Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland vormgeven en deze regio ontwikkelen
tot een volwaardige en sterke deelregio van de MRA. Dat vraagt een slimme inzet van bestuurlijke en
ambtelijke capaciteit en kwaliteit, waarbij de individuele gemeenten de onderlinge denkkracht,
beleidsinformatie en uitvoeringskracht bundelen. We kunnen bovendien gebruik maken van de grote
hoeveelheid kennis die de MRA en de Vervoerregio te bieden hebben.
De inzet voor de samenwerkingsagenda MRA Noord kan globaal worden ingedeeld in twee
componenten:
A. Vertegenwoordiging vanuit Zaanstreek-Waterland richting Metropoolregio Amsterdam en
Vervoerregio:
1. Inzet van bestuurders, directeuren en adviseurs in de bestuurlijke en ambtelijke overleggen van de
platforms en portefeuillehouders overleggen van de MRA (deze vindt ‘getrapt’ plaats via MRA Noord)
en de Vervoerregio (alle gemeenten vertegenwoordigd in portefeuillehoudersoverleggen en
regioraad, Purmerend en Zaanstad in Dagelijks Bestuur).
Resultaat: De regio Zaanstreek-Waterland is vertegenwoordigd in de agendacommissie (wethouder
Purmerend) en in de Regiegroep (burgemeesters Zaanstad, Purmerend en Edam-Volendam).
Daarnaast is onze regio vertegenwoordigd in de Platform- en Portefeuillehoudersoverleggen.
Ambtelijk zijn wij vertegenwoordigd in de Directeurenoverleggen, het Regisseursoverleg en de
Beleidsoverleggen.
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2. Inzet beleidsambtenaren voor de vooroverleggen Platform Ruimte en Platform Economie en
Vervoerregio (ook deze vindt ‘getrapt’ plaats via de systematiek van de portefeuillehouders MRA
Noord - de gemeente die het thema voorzit vaardigt de medewerker af).
Resultaat: Dit punt is gerealiseerd, bovendien is onze regio ambtelijk vertegenwoordigd in het
regisseursoverleg en het overleg van de beleidsambtenaren.
B. Organisatie samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland
1. Algemene coördinatie:
a. Inzet vanuit de burgemeesters en secretarissen van de acht gemeenten
Resultaat: Periodiek vindt een overleg plaats van de 8 burgemeesters, maandelijks komen de 8
gemeentesecretarissen samen.
b. Strategische coördinatie en ondersteuning secretarissen (Zaanstad, Purmerend, Edam-Volendam).
Resultaat: Het Ambtelijk Coördinatieteam (ACT) vergadert iedere maand of zo vaak als nodig is.
Hieraan nemen ambtenaren uit Zaanstad, Purmerend, Edam-Volendam en Landsmeer deel.
2. Per thema wordt in een portefeuillehoudersoverleg gewerkt aan een Zaanstreek-Waterland
Agenda onder bestuurlijk voorzitterschap van een van de gemeenten die de inzet op dit thema
coördineert:
a. Per themavoorzitter: 1 strategisch secretaris en coördinerende/ administratieve ondersteuning en
incidenteel de inzet van specialisten en onderzoekers.
b. Vanuit alle gemeenten de inzet van beleidsadviseurs van voldoende kwaliteit ten bate van het
ambtelijk vooroverleg en de voorbereiding/aansluiting naar het beleid van de eigen gemeente, dit
alles op basis van een goede en efficiënte taakverdeling.
Resultaat: de inzet op punten 2a en 2b wordt gerealiseerd.

_________
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