Jaarrapportage 2018
Leeswijzer
Hieronder treft u de jaarrapportage aan van de projecten die in 2017 en 2018 zijn opgestart.
Onder aan de lijst is het overzicht opgenomen van de drie nieuw op te starten projecten in het jaarprogramma 2019 en de nog op te starten projecten.
Over de voortgang van deze projecten wordt u op de hoogte gesteld bij de voortgangsrapportage 2019 (oktober 2019).
Deze bijlage is een verkorte weergave van de projecten. Wilt u over een project meer informatie?
U kunt dan klikken in de kolom "Naam project" om bij de achterliggende informatie te komen.
Door op het onderstreepte deel te klikken komt u bij de bijbehorende documenten.
Daarnaast staat in de rechterkolom een korte toelichting.
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0

De voorgenomen dijkversterking door HHNK
maakt geen deel meer uit van het project. Wel
is in 2018 gebleken dat er een quick-win
gerealiseerd kan worden door ISPS-faciliteiten
te optimaliseren door camera's en een
toegangspoort. De opdracht is verstrekt.

1.300.000

Sinds 1 september 2018 wordt binnen dit
project de ontwikkeling van een deel van Fort
Harssens voor civiel (politie, brandweer en
medische hulpdiensten) medegebruik verkend.
In maart 2019 zijn de resultaten bekend en
wordt duidelijk of ontwikkelingen op Harssens
kunnen plaatsvinden.

95.000

Dit project heeft zich laten zien op het offshoreevenement North Sea Offshore (2018) en Port
of Den Helder ondersteund tijdens de Offshore
Technology Conference in Houston (VS).
Andere activiteiten zijn het up-to-date houden
van de website
www.northseaenergygateway.com en het
organiseren van projectbijeenkomsten.

620.000

Port of Den Helder heeft haar onderzoek in
2018 afgerond. Daarnaast maakte de gemeente
Den Helder een verkenning en
probleemanalyse en werd een projectleider
aangesteld. Daarmee is de eerste fase van het
project voltooid.

Bestuursopdracht Havensontwikkeling

211

212

216

Ontwikkellocatie kade 43-46

Ontwikkellocatie Paleiskade 2 = Harssens I

Marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics

217/218 Vaststellen geluidsruimte en het nemen van geluidsmaatregelen

Kade 43-46 betreft de ontwikkeling van een verbrede
(mogelijk ISPS) kade nabij de zeehaven, achter de
Moormanburg.

Paleiskade 2 betreft de aanleg van een kade en terrein als
"one stop supply base" voor de offshore operations and
maintenance sector.

Het project moet bijdragen aan de verbetering van de
concurrentiepositie van de PoDH en overige havens in de
Kop. De marketingstrategie is bedoeld om meer bedrijven
gerelateerd aan de energiesector op de Noordzee naar de
regio te halen.

Onderzoek geluidsruimte en nemen van maatregelen voor
een verdere ontwikkeling van de haven.

100.000

1.800.000

400.000

800.000

100.000

-

500.000

205.000

180.000

-

100.000

94.469

36.490

Nr.

219

221

231

Naam project

Samenwerkende havens Kop van NH

Project Buitenveld

Building with nature

Omschrijving project

Project betreft het vorm en inhoud geven aan
samenwerking tussen de havens in de Kop van NH.

Verwerving en ontwikkeling strategische locatie tussen
haven en Willemsoord.

Bevorderen natuurkwaliteit in en om het Balgzand en het
bevorderen van duurzame economische groei door creatie
van ruimte in de haven van Den Helder voor
havengerelateerde bedrijvigheid.

Totaal budget voor
projecten
Investeringslijst
2017 -2020
(30 mln euro)

50.000

1.000.000

750.000

Gevraagd budget tot
en met 2018
(jaarprogramma 2017
en 2018)

30.000

625.000

Benodigd budget voor
Uitgegeven tot en
2019 (jaarprogramma
met einde 2018
2019)

15.000

375.000

750.000

-

-

-

Nog beschikbaar
2019/2020

Toelichting jaarrapportage 2018

5.000

In 2018 zijn de stappen uit de notitie
‘Samenwerkende Havens’ verkend mbt
ontwikkelingen in de energietransitie en
duurzaamheid. Ook is een omgevingsanalyse
gemaakt, zijn trends en ontwikkelingen in beeld
gebracht en verbindingen tussen de
verschillende havens zijn duidelijk geworden,
evenals het in beeld brengen van de identiteit,
ambitie en business per haven.

0

Het project staat in ieder geval tot april 2019
stil, ivm de Strategische Vastgoednota
Defensie, die in april 2019 openbaar wordt
gemaakt Wel zijn voorbereidende onderzoeken
afgerond.

0

Het project is 1 september van start gegaan. Er
zijn gesprekken gevoerd met belanghebbende
partijen, ook inhoudelijke en praktische
gesprekken met ecologische en nautische
organisaties. Dit heeft geresulteerd in een
conceptstreefbeeld ecologie voor het Balgzand
en een aantal scenario’s voor nautische
herinrichting van de haven(mond).

392.500

De sectorplannen zijn in juli 2018 vastgesteld
in de stuurgroep De Kop Werkt!. Het verbinden
van de verschillende belangen en
belanghebbenden (onderwijs, werkgevers en
overheid) heeft meer tijd gekost. Voor zorg is
november 2018 een overeenkomst
ondertekend waarmee partners uit zorg en
onderwijs hun betrokkenheid bevestigen. In de
agrisector worden bestaande projecten van
GreenPort Noord-Holland Noord versterkt. Het
regiosectorplan voor techniek heeft geleid tot
de organisatie van het Promotie Event
Techniek (12 april 2018) en de toekenning van
een RIF-subsidie voor innovatief
beroepsonderwijs. Het onderdeel leisure heeft
ondersteuning gegeven aan de op Texel
opgezette koksopleiding.

Bestuursopdracht Match 2020
Uitvoering BO Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (Match 2020)
sectorplannen:
611

Uitvoering BO Match2020

613
614
615

Plan voor de Sector ZORG
Plan voor de Sector AGRI
Plan voor de Sector Maritiem, Offshore

Met het opstellen en uitvoeren van sectorplannen voor de
vier sectoren wordt invulling gegeven aan het stimuleren
van de regionale arbeidsmarkt en het daarin tot stand
brengen van een optimale afstemming van vraag en
aanbod.

617

Plan voor de Sector Toerisme

1.430.000

775.000

262.500

283.033
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Overige projecten binnen BO aansluiting onderwijs arbeidsmarkt:

612

Carrières in de Kop

Het project moet jongeren interesseren en
enthousiasmeren voor het werken in de speerpuntsectoren
en hen stimuleren tot een studie- en beroepskeuze in een
van deze richingen.

618

Campagne arbeidsmarktcommunicatie

Met arbeidsmarktcommunicatie moet de Kop van NoordHolland worden neergezet als aantrekkelijker leer- en
werkregio.

Door het verzamelen van informatie in de
verschillende sectoren en het organiseren van
een werksessie, waarbij onderwijs, het
Ontwikkelinsgbedrijf Noord-Holland Noord en
overheidsorganisaties vertegenwoordigd
waren, is een eerste beeld van de aanpak
uitgetekend. Uiteindelijk is besloten Carrières
in de Kop samen te voegen met het project
Arbeidscommunicatie. In 2018 zijn het plan van
aanpak en de strategie ontwikkeld en
geformuleerd. De uitvoering vindt plaats in
2019.

Bestuursopdracht Destinatiemarketing

711

Uitvoering marketingstrategie

Aan de hand van een toeristisch regioprofiel wordt een
marketingstrategie bepaald en in de periode 2017-2020
worden diverse campagnes gevoerd.

1.600.000

800.000

400.000

734.297

400.000

De campagnes van Destinatiemarketing laten
unieke combinaties zien waarin de iconen van
de Kop van Noord-Holland een hoofdrol spelen.
Bezoekers worden onder meer geïnspireerd
een stranddag te combineren met een bezoek
aan historische stads- of dorpskernen en
verleid tot een overnachting. De resultaten
wijzen uit dat deze aanpak succesvol is.

0

In 2018 hebben op basis van het wensbeeld
verbouwingen en handhaving plaatsgevonden
in de Dorpsstraat en is gestart met de
aannemerscombinatie, die de ‘Kop van Zuid’ en
‘Rondje De Koog’ realiseert. Volgens planning is
de realisatie eind 2019 gereed.

0

Na een inschatting van de kosten is in 2018
duidelijk geworden dat buiten De Kop Werkt!
om budget gevonden moet worden om het
project te kunnen uitvoeren. Daarom is in de
tweede helft van 2018 een aanvraag bij het
Waddenfonds voorbereid. Deze is ingediend.

0

In 2018 hebben betrokkenen meerdere keren
overlegd en is de natuurtoets voorbereid. Het
uitvoeren van de natuurtoets start in het eerste
kwartaal van 2019. Bij een positieve uitkomst
worden het definitieve ontwerp en de
vergunningsaanvraag uitgewerkt.

0

Het winnende ontwerp werd goed ontvangen
bij de presentatie in Den Helder. Betrokken
partijen zijn enthousiast. Het ontwerp is
weliswaar spectaculair, maar met een
kostenraming van €3,5 miljoen ook ver boven
het beschikbare budget. Het onderzoek naar
mogelijke fondsen en gesprekken met
geïnteresseerde partijen die hieraan bij willen
dragen lopen.

Bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument

111

121

122

131

Revitalisering De Koog/Planet Texel

Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen

Verbinding zee-strand Huisduinen

Versterken ligging aan zee/Voorhoedeproject

Project betreft een revitalisering van De Koog (aanpassingen
in Dorpsstraat, Kop van Zuid en Rondje De Koog en
aanpassingen openbare ruimten).

Herinrichting van het Dorpsplein.

Aanleg van een strandopgang voor een verbetering van de
bereikbaarheid van het strand.

Multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk door realisering
van een icoon/kunstwerk.

1.500.000

150.000

100.000

1.000.000

1.500.000

150.000

100.000

1.000.000

196.613

-

-

55.365
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Revitalisering Groote Keeten

Aanpassing openbare ruimte omgeving Dorpsplein Groote
Keeten.

250.000

250.000

-

0

Gebiedsvisie Sint Maartenszee

Vanuit de gebiedsvisie Sint Maartenszee is gekozen om het
project "verkeersveiligheid/uitstraling Belkmerweg/
Westerduinweg/ Zeeweg" en "verleggen voetpad Zeeweg"
uit te voeren.

250.000

250.000

-

0

Onderzoek Petten Energy & Health

Het project betreft een totale gebiedsontwikkeling.
Concrete projecten zijn voorzieningen tbv EHC,
toegankelijkheid terrein, informatiecentrum,
receptiegebouw en/of een incubatorgebouw.

Identity Matching

Huisvesting arbeidsmigranten

Verduurzamingonderzoeken agrarische sector

Gezond lokaal voedselprogramma

Doel van het project Identity Matching is om met concrete
projecten de (toeristisch-) economische attractiviteit van de
kustplaatsen te versterken.

Fatsoenlijke huisvesting van buitenlandse werknemers moet
invulling geven aan dit project.

Inventarisatie van oplossingsrichtingen en de vertaling naar
concrete projecten voor de gevolgen van de reductie van
uitstoot van CO2 uit de glastuinbouw.

Met twee verschillende projecten wordt ingezet op het
vergroten van de marktkansen voor streekproducten.

1.500.000

260.000

100.000

50.000

50.000

350.000

130.000

30.000

50.000

50.000

750.000

65.000

55.897

67.500

-

-

50.000
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De voorbereidingsfase tot en met het gunnen
van een opdracht aan een marktpartij die het
plein realiseert is in 2018 afgerond. De bouw
zelf start begin 2019 en wordt afgerond voor de
start van het nieuwe toeristenseizoen (april
2019).
In 2018 is een nieuwe planning ontstaan. De
voorgestelde plannen voor de Zeeweg, de weg
waar de meest ingrijpende ingrepen plaats
moeten vinden, leidden tot een discussie over
het overnemen van het (volledige)
wegenbestand van de HHNK, wat voor
vertraging zorgde.

400.000

In juli is de gebiedsvisie, het masterplan waarin
belangrijke mijlpalen zijn uitgewerkt, door alle
betrokken partijen vastgesteld. Dit heeft geleid
tot een conceptjaarplan 2019 met een doorkijk
tot 2023, waar de laatste hand aan wordt
gelegd

65.000

De verwachting was in de tweede helft van
2018 fase 3, ‘Hollandse Kust’
(Schagen/Julianadorp/Den Helder), verder uit
te werken en te starten met fase 1 (Kolhorn).
Vanwege andere prioriteiten heeft dit niet
plaatsgevonden. Wel is in deze periode formeel
opdracht verstrekt voor de vervolgfase. Dit
wordt in februari 2019 verder in gang gezet.

70.000

In 2018 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt
binnen de Kop van Noord-Holland en NoordHolland Noord en zijn de basis van het plan van
aanpak. In Opmeer en Hollands Kroon is in
december gestart met het werken via het
‘Westlands model’. Hierbij worden alle
arbeidsmigranten ingeschreven in de Basis
Registratie Personen (BRP). Dit model kende
een goede pilot en wordt in 2019 vastgelegd.

0

De goedkeuring voor dit project - door
GreenPort NHN en Energie Combinatie
Wieringermeer (ECW) - heeft tot eind 2018 op
zich laten wachten. Daardoor vindt de
uitvoering van het onderzoek in drie fasen
plaats in 2019 en deels in 2020.

0

Het beoogde doel van het project is
gedeeltelijk behaald. De spin-off, waarbij de
focus lag op het vergroten van marktkansen
voor streekproducten, heeft plaatsgemaakt
voor een nieuw project. In het kader van het
lokale programma zoekt De Kop Werkt!
aansluiting bij de AZ Food Tour.

Nr.

441

511

512

516

521

Naam project

Versterking IJsselmeerkustbeleving

Vestigingsmilieus

Omschrijving project

Aanleg recreatieve voorzieningen langs de IJsselmeerkust
i.v.m. versterking van de IJsselmeerkustbeleving.

Het creëren van een aantrekkelijk vestigingsmilieu en
leefbaarheid van kernen in de Kop van NH door het
ontwikkelen van integrale ruimtelijke
ontwikkelingsstrategie(ën) voor de langere termijn.

Dorpsontwikkeling Oudesluis

Uitvoering van het dorpsontwikkelplan Oudesluis.

Regionale visie verblijfsrecreatie / regionale detailhandelsvisie

Het project is gericht op de vitaliteit van de
verblijfsrecreatie. De op te stellen vitaliteitsscan levert
input op voor het vervolgproject "Revitaliseringsfonds
Verblijfsrecreatie".

Vrijkomende agrarische bebouwing

Uitvoering van concrete projecten op percelen waar sprake
is van vrijkomende agrarische bebouwing en grotere
bouwblokken door schaalvergroting.

Totaal budget voor
projecten
Investeringslijst
2017 -2020
(30 mln euro)

750.000

50.000

500.000

100.000

100.000

Gevraagd budget tot
en met 2018
(jaarprogramma 2017
en 2018)

100.000

Benodigd budget voor
Uitgegeven tot en
2019 (jaarprogramma
met einde 2018
2019)

46.956

5.000

500.000

50.000

50.000

462.490

29.418

-

Nog beschikbaar
2019/2020
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650.000

Het opstellen van het plan van aanpak is
afgerond. Een overleg met ondernemers,
gevestigd langs de IJsselmeerkust, en
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, genodigden
van de provincie en direct betrokkenen heeft
verschillende snel te realiseren verbeteringen
opgeleverd, die inmiddels worden uitgevoerd.

45.000

Dit project is gekoppeld aan de opdracht van
de RRN om het huidige Regionaal
Ambitiedocument te actualiseren. In 2018 zijn
met diverse stakeholders expertmeetings
gehouden om de belangrijkste opgaven voor de
Kop van Noord-Holland te inventariseren. Eind
2018 is gewerkt aan het opstellen van een plan
van aanpak voor het Regionaal
Ambitiedocument 2.0.

0

Het opknappen van de openbare ruimte in de
omgeving van het Polderpark en
Ontmoetingsplein is afgerond. Ook zijn
parkeerplekken en fietsenstallingen nabij de
waterberging aangelegd om het voor
bezoekers aantrekkelijk te maken een
wandeling door de waterberging en het
Polderpark te maken.

50.000

Het project is in juni 2018 gestart. In het derde
en vierde kwartaal van 2018 heeft Bureau ZKA
de vitaliteitsscan uitgevoerd. Er zijn enquêtes
gehouden en bedrijvenschouws verricht. De
concepteindrapportage is in december 2018
opgeleverd.

50.000

Een kick-offmeeting vormde in december 2018
de presentatie en start van het project.
Besloten is om diverse thema’s te uit te lichten,
zoals duurzaamheid en huisvesting van
buitenlandse werknemers. De projectgroep
heeft betrokkenen opgeroepen
praktijksituaties in te dienen.
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Bereikbaarheid netwerkkwadrant:
Opstellen en uitvoeren bereikbaarheidsplannen en kosten
programmamanager
ICT gestuurd mobiliteitssysteem
Ongelijkvloerse aansluitingen A9-N9-Den Helder
Oost-West verbinding Stolpen-Medemblik
Versterking N250 (Texel-knooppunt De Kooy)
Vaste oeververbinding Burgervlotbrug

Vaarroutenetwerk Kolhorn

Vaarroutenetwerk Amstel-IJsselmeer

Nog beschikbaar
2019/2020

Toelichting jaarrapportage 2018

0
Een verbetering van de bereikbaarheid ter ondersteuning
van de sociaaleconomische ontwikkelingen in de Kop van
NH. Vijf concrete projecten zijn in het
Investeringsprogramma benoemd.

Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is
een aantal projecten voor knooppunt Kolhorn opgenomen
in het programma.

Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is
een aantal projecten voor de vaarroute Amstelmeer IJssemeer opgenomen in het programma.

100.000
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1.000.000
1.000.000

132.000
242.000
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238.000
102.000
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150.000
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-200.000

48.655
19.575
36.625
75.177
23.950

868.000
2.258.000
2.218.000
762.000
898.000

48.165

100.000

1.156

Er zijn in 2018 diverse onderzoeken gedaan
naar de verbetering van de bereikbaarheid van
de Kop, onder meer naar de wegen N250, N9
en N245. Daarnaast is de fietsvisie van de
provincie vertaald naar concrete routes en
projecten.

400.000

Er zijn in 2018 verschillende verbeterpunten
uitgevoerd. Het Kolhornerbos is voorzien van
een nieuw wandelpad dat is aangesloten op
het wandelnetwerk. In het bos zijn een
natuurlijke speelplaats, hondenstrand en
insectenhotel gerealiseerd. Samen met
bewoners werd tijdens een bijeenkomst
gebrainstormd over de mogelijkheden van een
drijvend park in de ‘Pishoek’.

900.000

Na het opstellen van het plan van aanpak is in
2018 gestart met het realiseren van de
verbeterpunten, die snel kunnen worden
uitgevoerd. Het openen van het
sloepennetwerk is hiervan het eerste resultaat.
Eind 2019 zijn alle eenvoudige verbeteringen
opgeleverd.

0

Jaarprogramma 2019

0
0

213

Bestuursopdracht Havens: Field Lab Maritieme drones

310

Waddenbaai

513

Dorpsplan Wieringerwerf

Realisatie van fysieke onderzoek en test faciliteiten voor het
in de praktijk testen van maritieme drones.
Ontwikkeling van een Waddenbelevingsroute met drie
concrete projecten. Tevens betreft hjet project het
opstarten van een interbestuurlijk gebiedsproces voor de
Waddenbaai.
Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concrete
projecten de verplaatsing van brandweerkazerne,
ambulancepost en politiebureau en nieuwbouw van de
gemeentewerf.

150.000

150.000

0

Betreft nieuw project en oppakken in 2019

500.000

470.000

30.000

Betreft nieuw project en oppakken in 2019

400.000

400.000

0

Betreft nieuw project en oppakken in 2019

0
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en met 2018
(jaarprogramma 2017
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Benodigd budget voor
Uitgegeven tot en
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Nog op te pakken projecten
214
141
181
191
193
514
515
517
541
911

Bestuursopdracht Havens: infrastructurele werken
Verbetering Zanddijk
Herontwikkeling Petten Zuid
Regionaal Uitvoeringsprogramma Noordzeekust
Recreatief routenetwerk
Dorpsontwikkelplan Middenmeer
Levensloopbestendig en verduurzamen bestaande woningen
Revitaliseringsfonds verblijfsrecreatie
Groen blauw netwerk
Regionale Omgevingsvisie

Nog beschikbaar
2019/2020

0
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Overige
Evenementen Sail
Onvoorzien

200.000
200.000

Totalen

30.000.000

200.000

10.526.000

200.000

3.137.500

0
200.000

2.831.613
16.336.500

30.000.000,00

Toelichting jaarrapportage 2018

