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Registratienummer: 
 

RVO10.0112 Portefeuillehouder: J.K. Visser 

Van afdeling: Ruimte, Wonen en 
Ondernemen 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

drs.W.M. Veltkamp 
(0223) 67 8859 
p.veltkamp@denhelder.nl 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• EFRO aanvraag project Holland Health 
 

Onderwerp:  Deelname in cofinanciering EFRO Holland Health project. 

 
Gevraagd besluit: 
Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, lid 5, aanhef en onder, van de 
financiële verordening gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad geen bedenkingen 
heeft tegen het voorgenomen besluit van het college van B&W om: 
 
- een meerjarige verplichting van drie jaar aan te gaan richting Stichting Holland Health door € 25.000,-- per jaar 
en totaal € 75.000,-- bij te dragen in de cofinanciering van het regionaal EFRO Holland Health project. 
 
Of 
 
Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet het college te berichten dat de raad de volgende wensen en/of 
bedenkingen aan het college ter overweging mee geeft…….. 
 
 
Inleiding en aanleiding 
De provincie Noord-Holland, het Medisch Centrum Alkmaar, Hogeschool INHolland, 
de Nucleaire Research Group, de Foreest Medical School, het Ontwikkelingsbedrijf 
NHN, H&S Adviesgroep, Tromp Medical, en Boehringer Ingelheim hebben gezamenlijk het initiatief genomen 
om Noord Holland Noord te positioneren als een dynamische regionale motor voor innovatie, hoogwaardige 
opleidingen, en werkgelegenheid in de gezondheidszorg. Een solide regionale “zorginfrastructuur” is een 
voorwaarde om deze ambitie te realiseren.  
 
Om een solide infrastructuur te realiseren is een aanvraag in het kader van de EFRO- regeling opgesteld. 
EFRO is de Europese subsidieregeling “Kansen voor West”, die via de provincies wordt uitgevoerd.  
De aanvraag heeft een omvang van ca.€ 6.000.000 en een looptijd van 3 jaar. De partners dragen in totaal  
€ 2.123.072 aan cofinanciering bij exclusief de bijdrage van de gemeentes.  
 
 
Stichting Holland Health verzoekt de gemeenten Alkmaar, Hoorn en Den Helder te willen bijdragen in de 
cofinanciering van 3 miljoen van het Holland Health EFRO project. Gevraagd is of Alkmaar 150.000,-- euro wil 
bijdragen en Hoorn en Den Helder ieder 75.000,-- euro. Het EFRO project richt zich op innovatie in de 
gezondheidszorg en de ontwikkeling van een nieuw regionaal medisch hoger onderwijs aanbod met als 
resultaat hoogwaardige nieuwe zorg arrangementen en nieuwe werkgelegenheid in de gezondheidszorg.  
Voor Den Helder gaat het om een bijdrage van € 25.000,-- per jaar voor een periode van drie jaar. 
 
 
Beoogd resultaat 
 

1. Het Kenniscentrum Nucleaire Geneeskunde 
Dit centrum heeft tot doel de ontwikkeling van nieuwe farmaceutische toepassingen, kennisopbouw en -
ontsluiting rond digitale beeldvorming en het realiseren van opleidingsfaciliteiten. Onderdeel is het 
opzetten van een Nucleaire Academie en Campus in Petten en omgeving. Met als direct gevolg een 
grote spin-off voor de gehele regio op het gebied van gerelateerde bedrijvigheid en internationale 
bekendheid. De activiteiten vinden plaats in Alkmaar, Hoorn en Petten. 
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 Het resultaat is dat onze regio als wereldleider op het gebied van Nucleaire 
            Technology herkent wordt, met als direct gevolg toename van werkgelegenheid 
            en toestroom van (inter) nationale studenten.  
 

2. Het Trial Centrum  
Het zal het verdwijnen van vooral medicijnonderzoek uit Nederland tegen gaan.  
Het Trial centrum heeft als doel om farmaceutisch onderzoek te verbeteren. 
Met het opzetten van een deugdelijke infrastructuur is een toename van 200 fte hoogwaardige 
werkgelegenheid te verwachten. Er zal gebruik gemaakt gaan worden van patiënten uit geheel Noord-
Holland Noord. Hiertoe zullen er op drie locaties: Alkmaar, Hoorn, en Den Helder in samenwerking met 
de ziekenhuizen en eerste lijn, activiteiten opgezet gaan worden.   

 
3. Het kenniscentrum Nanotechnologie 

In de drie ziekenhuizen, MCA, WFG en Gemini, zal  
onderzoek verricht worden naar de huidige ontwikkelingen in Nanotechnologie. De bedoeling is om de 
nieuwste inzichten verkregen uit academisch en toegepast onderzoek, te vertalen in bruikbare 
instrumenten en toepassingen en vervolgens deze techniek te implementeren in de ziekenhuis zorg in 
Noord-Holland Noord. Met name zullen de congressen/symposia in de regio voor een verhoging van 
ons imago zorgen.  
Werkgelegenheid toename van 4 Fte. 

 
4. Het Centrum voor Point of Care Diagnostics  

Dit centrum zet  in op 5 onderzoeksopdrachten, waaronder Maritieme Zorg op afstand  
            in Den Helder. Dit geldt overigens ook voor diabetes zorg op afstand, die vanuit Hoorn  
            (WFG) wordt opgezet . De andere nog te bepalen projecten zullen gaan starten vanuit de  
            Innovatiefabriek te Alkmaar. De zorg op afstand kan een aanzienlijke positieve maatschappelijke impact  
            hebben. Met name vanwege het feit dat patiënten langer vanuit hun huiselijke  

omgeving diagnose en behandeling ontvangen. Gedacht wordt ook aan sportgeneeskunde en optimaal 
benutten van domotica.  
Toename werkgelegenheid 6 Fte. 

 
5. De opleidingsinnovatie 

De vernieuwing in opleidingen richt zich vooral op nieuwe simulatie modellen voor medisch onderwijs.  
De Foreest Medical School neemt hierin het voortouw. In samenwerking met HINHolland, de ROC”s 
wordt de nieuwe aanpak verder ontwikkeld en uitgevoerd. In geheel NHN zal innovatie in het medisch 
onderwijs gaan plaatsvinden.  
Verwacht wordt dat dit een toename van het aantal (medische) studenten zal opleveren. 
Gewerkt wordt ook aan specialistische medische opleidingen in Alkmaar op HBO en universitair niveau 
door een samenwerkingsverband van VUMC en InHolland.  

 
6. Het regionaal schakelpunt 

Dit maakt het mogelijk voor de 1e en 2e lijn in geheel Noord-Holland Noord om medische informatie uit 
te wisselen. Aansluitend is men daardoor in staat om een zogenaamd “ Medisch Kookboek” over de 1e 
en 2e lijn te leggen, waardoor protocollaire zorg in deze regio mogelijk gemaakt wordt. Hierdoor zal 
Noord Holland Noord zich onderscheiden. Op wetenschappelijke basis zal worden aangetoond dat 
protocollaire zorg de kwaliteit van zorg en leven verbetert en in onze regio optimaal is. 

 
7. Communicatie: 

De werkgroep Communicatie staat uiteraard voor de taak om duidelijk te maken hoe aantrekkelijk onze 
regio is voor mensen die carrière willen maken in de medische- en zorgsector. Er zijn verschillende 
congressen, en activiteiten gepland die plaats zullen vinden in Alkmaar, Hoorn en Den Helder 

 
Kader 

• Uitvoering geven aan strategische visie: 
o Doel 1 Den Helder ontwikkelt een duurzame economie met de offshore, de haven, kennis & 

technologie(inclusief onderwijs), duurzame(wind)energie, toerisme& recreatie en zorg& 
Wellness als belangrijkste dragers. 

• Uitvoering geven aan nota toerisme recreatie: 
o Kernproduct, uitbreiden en promoten van Gezond Den Helder waaronder Wellness 

voorzieningen. 
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Argumenten / alternatieven 
Het EFRO project richt zich op de regio Noord Holland Noord, met de centrum gemeenten Alkmaar, Hoorn en 
Den Helder. Het zwaartepunt van dit innovatief medisch cluster ligt in Alkmaar maar het is de bedoeling ook in 
de andere centrum gemeenten project activiteiten te laten plaatsvinden. Dit regionale samenwerkingsproject zal 
ongetwijfeld een spin off hebben van nieuwe projecten.  
Door als gemeente Den Helder financieel in het EFRO project te participeren is er een bestuurlijke 
betrokkenheid. Over de verdeling van de project activiteiten en eventuele vervolg activiteiten zal er op 
bestuurlijk niveau invloed zijn, de belangen van Den Helder kunnen zo goed worden behartigd. 
Naar verhouding is het helderse aandeel in de cofinanciering van bijna drie miljoen bescheiden. 
 
Een alternatief is het project volledig aan de gemeente Alkmaar over te laten. In dat geval zullen er zeer 
waarschijnlijk weinig Holland Health project activiteiten in Den Helder plaatsvinden.   
 
 
Financiële consequenties 
 
De bijdrage van Den Helder in de cofinanciering van EFRO Holland Health zal € 25.000,-- per jaar voor een 
projectperiode van drie jaar bedragen. Dekking kan gevonden worden in de post economische stimulering 
nr.311.6199 . 
 
Een risico is dat de EFRO subsidie uiteindelijk niet of niet volledig definitief wordt toegekend omdat niet voldaan 
is aan de subsidievoorwaarden of niet voldaan is aan de toegezegde output. Bij definitieve deelname door Den 
Helder na toekenning van de EFRO subsidie, zal via een risicoparagraaf geregeld worden dat Den Helder niet 
aansprakelijk gesteld kan worden voor het niet voldoen aan subsidievoorwaarden of te lage productie door de 
overige partners.  
 
 
Juridische consequenties 
 
Stichting Holland Health is de EFRO aanvrager en verantwoordelijk voor de verantwoording van het EFRO 
Holland Health project. 
 
 
Communicatie 
Stichting Holland Health en de gemeentes Alkmaar en Hoorn zullen geïnformeerd worden over wel of niet 
deelname in de cofinanciering door de gemeente Den Helder. 
Na toekenning van de EFRO Holland Health subsidie zal Stichting Holland Health een persbericht doen uitgaan 
over de start van dit project, waarbij ook de deelname van de regio gemeentes waaronder Den Helder gemeld 
wordt.  
 
 
Aanpak / uitvoering 
Stichting Holland Health is overall verantwoordelijk voor de uitvoering van het EFRO Holland Health project en 
zal er voor zorgdragen dat het project daadwerkelijk wordt uitgevoerd en op adequate wijze verantwoord wordt.  
 
Den Helder,  
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 
secretaris 
H. Raasing 

 


