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Beste Mark, 
 
Westfriesland biedt oplossingen! Oplossingen voor het toenemend woningtekort in de 
metropoolregio Amsterdam, oplossingen voor werkzoekend Nederland en oplossingen voor het 
opvangen van de toeristenstroom in Amsterdam. We hebben daar een paar dingen voor nodig: 
betere infrastructuur tussen Amsterdam en Westfriesland, meer ruimte om woningen te bouwen, 
goede digitale bereikbaarheid op het platteland en een toegesneden onderwijsaanbod. Wij kunnen 
en doen al veel zelf, help jij ons mee? 
 
Economische voorspoed brengt nieuwe uitdagingen 
Het economisch herstel dat de laatste jaren stevig is ingezet in Nederland, heeft positieve effecten: 
mensen hebben meer te besteden, voelen zich economisch zekerder en durven meer te investeren1. 
De economische voorspoed brengt echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Wij zien er drie: 

1. druk op de woningmarkt voor met name de middenklasse; 
2. krapte op de arbeidsmarkt in verschillende sectoren; 
3. toenemende druk op de infrastructuur.  

 
Mede door de economische groei en de toenemende druk op de woningmarkt, dreigt de 
metropoolregio Amsterdam uit te puilen2. Steeds meer mensen ervaren economische zekerheid en 
zijn daardoor eerder geneigd om te verhuizen. Steden als Amsterdam en Utrecht stromen vol: de 
middenklasse is moeilijk in staat om hier een huis te vinden.  
 
Ook is in steeds meer sectoren krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Bedrijven en instellingen in 
bijvoorbeeld de ICT, de zorg, het onderwijs of de techniek hebben steeds meer moeite om 
bestaande en nieuwe vacatures in te vullen3. Goed geschoold persoon is nodig om deze specifieke 
vraag naar arbeid in te vullen.  
 
Tot slot neemt de druk op de bestaande infrastructuur toe door economische en demografische 
ontwikkelingen4. Ook de stijgende toeristenaantallen hebben impact op de infrastructuur. In 
Amsterdam is het toerisme in de laatste jaren dusdanig toegenomen, dat het stadsbestuur de 
toestroom van toeristen wil indammen. 
 
Westfriesland ziet uitdagingen als kans 
Westfriesland kan door haar gunstige ligging oplossingen bieden voor deze problemen! Wij bieden 
ruimte aan mensen die in Amsterdam niet aan een woning komen. Wij hebben goed geschoold 
personeel met een doorzettersmentaliteit. En wij stellen onze unieke historie en cultuur open voor 
toeristen, en ontluchten zo Amsterdam. Daarnaast is West-Friesland een regio die toonaangevend is 
in de agrarische sector: wij verbinden onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven in Seed Valley en de 
Agri/Food sector. Dit biedt kansen voor werkgelegenheid en innovatie.  
                                                             
1 Centraal Planbureau (december 2016). CPB Policy Brief 2016/15, decemberramingen 2016. Economische 
vooruitzichten 2017.  
2 Planbureau voor de Leefomgeving (juni 2016). Transformatiepotentie: woningbouwmogelijkheden 
in de bestaande stad.  
3 UWV. (februari 2017). Kansrijke beroepen: Waar is de arbeidsmarkt krap? Landelijk overzicht. 
4 CPB & PBL (december 2015). Toekomstverkenning – Welvaart en leefomgeving. Cahier Mobiliteit.  



Hier werken we zelf al heel hard aan. De zeven samenwerkende gemeenten hebben in het Pact van 
Westfriesland een heldere gemeenschappelijke toekomstvisie en Regionaal Economische Agenda 
geformuleerd. Het bedrijfsleven innoveert en ontwikkelt in razend tempo en spreekt krachtig met 
één gemeenschappelijk stem. Er wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke toeristische kalender. 
Er is een houding van samenwerken met tal van maatschappelijke organisaties ontwikkeld. 
 
De potentie om de problemen van de metropoolregio op te lossen is dus groot. Om dit potentieel 
nog beter te kunnen benutten, hebben wij een aantal zaken nodig: 

1. Meer ruimte om betaalbare woningen voor de middenklasse te kunnen bouwen; 
2. Betere aansluiting van Westfriesland op Amsterdam; 
3. Goede digitale infrastructuur in alle delen van Westfriesland; 
4. Een beter toegesneden onderwijsaanbod, met name op HBO niveau.  

 
Aan (potentiële) bouwruimte geen gebrek in West-Friesland. Aan de bereidheid van de Westfriese 
gemeenten zal het in ieder geval niet liggen. Echter, (provinciale) regelgeving beperkt onze 
mogelijkheden om de schop in de grond te zetten. Wij vragen de regering om meer bouwblokken 
aan te wijzen, zodat wij kunnen bouwen voor de middenklasse.  
 
Daarnaast is het belangrijk om de aansluiting met Amsterdam te verbeteren. Wij zien hier 
oplossingen via weg, spoor en water. Wij zetten in op verbreding van de A7 van Purmerend tot 
Hoorn en op de Oost/West verbinding van Alkmaar naar Zwolle (A23). Wij willen dat de Noord/Zuid-
lijn door wordt getrokken naar Hoorn en de spoorverbinding tussen Hoorn en Enkhuizen verbreed 
wordt. En wij vragen om de Hoorn/Almere-lijn te starten via het Markermeer. Op deze manier 
investeren wij op basis van grotendeels bestaande infrastructuur in de bereikbaarheid. 
Onrealistisch? Welnee! In grote metropolen als Parijs en Londen rijkt een optimale infrastructuur tot 
100 kilometer buiten het centrum. Dat is dus normaal! 
 
Ook de digitale infrastructuur moet op orde zijn. Ondernemers en gezinnen moeten goede toegang 
tot internet hebben voor hun bedrijfsactiviteiten en dagelijks gebruik. Op dit moment is dit met 
name in het Westfriese buitengebied vaak niet goed geregeld. Er zal geïnvesteerd moeten worden in 
een glasvezelnetwerk, zodat Westfriesland ook digitaal goed bereikbaar zal zijn. 
 
Tenslotte zien wij kansen voor het ontwikkelen van HBO in de regio. Het bedrijfsleven wil het, de 
gemeenten willen het, onderwijsinstellingen willen het. Nu verlaten studenten de regio om er niet 
meer terug te komen. Wij zien in de toekomst ook Hoorn als een interessante studentenstad! 
 
Samen vanuit onze kracht de problemen aanpakken 
Westfriesland wil samenwerken. Dat blijkt alleen uit de zeer diverse achtergrond van de mensen die 
deze open brief aan jou ondertekenen. Wij zien de problemen in de metropoolregio Amsterdam. Wij 
zien echter ook de oplossingen. Samen willen wij de woningnood verminderen, werkgelegenheid 
bieden en de toeristenstroom beter begeleiden. Samen gaan wij dit aanpakken, ieder vanuit onze 
eigen kracht: Amsterdam als een Europese stad met allure, Westfriesland als een eigenzinnige regio 
vol innovatie en ondernemerschap! Help jij mee?  
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