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Ondernemen en economie
Het IBP gaat er vanuit dat economische ontwikkeling grotendeels op regionaal niveau
functioneert. Zaken als afstemming van de arbeidsmarkt, goed opgeleid personeel en innovatie
door het bedrijfsleven overschrijden de gemeentegrenzen en de opgaven dienen gezamenlijk
opgepakt te worden. Binnen de bestaande samenwerkingsverbanden in Noord-Holland Noord zal
de komende tijd de economische opgave bepaald moeten worden op de voor deze regio
belangrijke thema’s:


Onderwijs en arbeidsmarkt/talentontwikkeling



Toerisme en recreatie



Ontwikkeling en innovatie van de agrarische sector



Energietransitie

Trends en ontwikkelingen
De economie zit weer in een stijgende lijn maar de tijd van ononderbroken groei is voorbij. De
huidige groei zal op een behoedzame en duurzame manier gefaciliteerd moeten te worden. Dit
betekent investeren in kwaliteit boven kwantiteit. Bijvoorbeeld door in te zetten op
herstructurering en verbetering van bedrijventerreinen en winkelgebieden voordat toename in
vierkante meters aan bod komt. Opgaven voor Westfriesland liggen vooral bij:


Het leefbaar houden van de binnensteden en kernen waarbij het voorzieningenniveau
kwalitatief op peil blijft. Dit levert een bijdrage aan de regio als woongemeente



Het stimuleren van ondernemerschap van onderaf en innovatie van bestaande bedrijven.
De overheid fungeert hier als verbinder, aanjager en facilitator.



Het benutten van het kennispotentieel van de agrarische sector die op onderdelen
koploper in de wereld is (Seedvalley, tulpenbroei, Agriport).



Het oplossen van de mismatch op de arbeidsmarkt. Op dit moment remt dat het
ontwikkelpotentieel van het bestaande bedrijfsleven



Promotie en productontwikkeling van het toerisme in de regio. Een groei van deze
kansrijke sector betekent ook meer draagvlak voor het voorzieningenniveau in de
Westfriese steden en kernen.



Het faciliteren van de energietransitie. Naast een maatschappelijke opgave is dit namelijk
een enorme economische kans.



Het stimuleren van optimale digitale bereikbaarheid. Dit is cruciaal voor zowel het
vestigingsklimaat als de leefbaarheid in de buitengebieden en kleinere kernen.
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Waar kunt u informatie vinden?


www.regiowestfriesland.nl/nl/samenwerking/werken



www.regiowestfriesland.nl/nl/samenwerking/werken/publicaties



www.regiowestfriesland.nl/nl/onze-regio/noord-holland-noord

2

