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In gesprek met ing. Folkert Niemantsverdriet, 

afdelingshoofd projecten en regie van 

de gemeente Wieringermeer.

Wieringermeer legt 
de lat hoog

Het is een van de grotere gemeentes

in Nederland: Wieringermeer, gelegen

in de Kop van Noord-Holland, vlakbij

de Afsluitdijk. De gemeente bestaat uit

de kernen Wieringerwerf, Slootdorp,

Middenmeer en Kreileroord maar kent

vooral veel groene ruimte, waar de

wind vrij spel heeft en de hectiek van

de Randstad ver te zoeken is. Dat mag

voor de buitenstaander een aantrek-

kelijk aspect zijn, de lokale bestuur-

ders willen meer dynamiek in de

gemeente brengen. Wij bespraken

deze ambitieuze plannen, waar ook

PAS bv bij betrokken is, met afdelings-

hoofd projecten en regie Folkert

Niemantsverdriet.

“Het zal ongeveer drie jaar geleden zijn

geweest, dat de gemeente Wieringermeer

een analyse maakte van de mogelijkheden

voor de ontwikkeling in de toekomst”, zegt

Niemantsverdriet. “De provincie vond het

wenselijk dat de gemeente zelf de verdie-

pingsslag maakte van het Provinciaal

Ontwikkelingsplan naar lokaal niveau. Dat

was de basis voor het maken van het inte-

graal Structuurplan dat de blauwdruk

vormt voor de ontwikkeling van

Wieringermeer de komende decennia.”

Clusters

“In het Structuurplan maken we onder-

scheid tussen drie verschillende clusters”,

zegt Niemantsverdriet. “In de eerste plaats

het bedrijfsleven, met de nadruk op de

agrarische sector – vooral glastuinbouw,

bollenteelt en grootschalige bedrijven.

Daarnaast de clusters wonen en recreatie.

Een belangrijk element in de ontwikkeling

in dit gebied is de groei van de werkgele-

genheid. Wieringermeer heeft al in zekere

mate het karakter van een forensenge-

meente. Om dat tegen te gaan moet er

lokaal werkgelegenheid worden gegene-

reerd.”

Agriport 2

“Even wat cijfers: we streven naar een

inwonertal van meer dan 20.000 in 2021,

door het bouwen van 5.000 extra wonin-

gen. Naast de bestaande 4.500 arbeids-

plaatsen is het de bedoeling 7.500 nieuwe

arbeidsplaatsen te creëren in de agribusi-

ness, recreatie en toerisme. De bedrijven-

terreinen Robbenplaat-Zuid en Agriport

bieden daar alle ruimte voor. Het agribusi-

ness-bedrijventerrein Agriport is zelfs zo

succesvol dat al een uitbreiding, Agriport

2, op stapel staat. Wat betreft recreatie en

toerisme zou ik het wenselijk vinden als er

meer voorzieningen voor de watersport

kwamen. Er is genoeg potentie maar we

moeten deze kans wel met beide handen

aanpakken.”

Transparant

Voor het ontwikkelen van het Structuur-

plan heeft de gemeente Wieringermeer de

expertise van PAS bv ingeroepen, in de

vorm van projectmanagement en plan-

economische advisering. “Binnen een

bescheiden gemeente als Wieringermeer

is niet genoeg specifieke kennis aanwezig

om een dergelijk project te behappen. We

hebben ons daarom georiënteerd bij

andere gemeenten in Noord-Holland die

met PAS bv samenwerken en op grond

van hun bevindingen hebben we besloten

om met dit bureau in zee te gaan. Een van

de gevolgen van het inschakelen van 

PAS bv is hun advies, het Structuurplan in

nauw samenhangende deelgebieden op

te delen, om de financiële haalbaarheid

transparant te houden en de risico’s te

beheersen. Daartoe is door PAS bv ook

een financiële quick scan uitgevoerd,

waarmee de haalbaarheid van het project

is aangetoond.”

Voortvarend

“Met dit Structuurplan maakt

Wieringermeer een grote stap voorwaarts.

Wij hebben veel ambities en dat maakt dat

wij ook externe expertise inhuren. Een

voorbeeld: bij grote projecten moet er

Europees aanbesteed worden en daar

hadden we weinig mee te maken gehad.

Hierbij, maar ook op andere gebieden,

betrekken we medewerkers van de

gemeente om toch ook een gedeelte van

die specifieke deskundigheid in onze

eigen organisatie in te bedden. De samen-

werking met PAS bv is zeer pragmatisch,

de communicatie is helder en direct.

Problemen – maar ook ideeën – komen

snel boven tafel. Bij een voortvarend

beleid zoals deze gemeente dat voorstaat

– je kunt wel spreken van een metamorfo-

se – is de ondersteuning van PAS bv een

zaak die ons zeer tevreden stemt.”.


