Leeswijzer
Hieronder treft u het overzicht aan van de projecten welke in 2017 zijn gestart en de projecten die in 2018 in uitvoering worden genomen.
Deze bijlage is een verkorte weergave van de projecten. Wilt u over een betreffend project meer informatie over de voortgang en/of het projectplan?
U kunt dan in de kolom Beschrijving op het project klikken om bij de achterliggende informatie te komen.
Daarnaast staat in de rechterkolom een korte toelichting. Mocht er extra informatie van toepassing zijn voor betreffend project, vindt u hier de bijlagen.
Ook door op het onderstreepte deel te klikken komt u bij de bijbehorende documenten.
Het jaarprogramma 2018 bestaat uit twee onderdelen: projecten die starten in 2018 en projecten die op basis van een voortgangsrapportage budget voor 2018 nodig heeft.
De raden kunnen hierover wensen en bedenkingen naar voren brengen.

Toelichting Bestuursopdracht Havens
Er is sprake van een herijking van de Bestuursopdracht Havens. In een memo voortgangsrapportage Havens wordt ingegaan op de wijzigingen van deze bestuursopdracht.
De belangrijkste wijzigingen zijn: aanpassing planning en investering ontwikkeling Kade 43 - 46 en budget voor project Building with Nature.
Een aangepaste routekaart is opgesteld en tevens wordt ingegaan op aanpassingen van het budget voor 2017 en het benodigde budget voor 2018.
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Toelichting voortgangsrapportages of start 2018

Bestuursopdracht Havens
211 Ontwikkellocatie kade 43-46

voortgangsrapportage

(memo)

212 Ontwikkellocatie Paleiskade 2

voortgangsrapportage

450.000,00

214 Onderzoek infrastructurele werken

voortgangsrapportage

(memo)

216 Marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics

voortgangsrapportage

140.000,00

217 Vaststellen geluidsruimte

voortgangsrapportage

(memo)

218 Maatregelen geluidsruimte

voortgangsrapportage

120.000,00

219 Samenwerkende havens Kop van NH

voortgangsrapportage

20.000,00

Zie memo voortgangsrapportage Havens (+ bijlage notitie Samenwerkende havens)

221 Project Buitenveld

voortgangsrapportage

500.000,00

Zie memo voortgangsrapportage Havens

230 Building with nature

voortgangsrapportage

450.000,00

Zie voortgangsrapportage Havens, oplegnotitie en memo Building with Nature.

Zie memo voortgangsrapportage Havens
Zie memo voortgangsrapportage Havens
Zie memo voortgangsrapportage Havens
Zie memo voortgangsrapportage Havens
Zie memo voortgangsrapportage Havens
Zie memo voortgangsrapportage Havens
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Bestuursopdracht aansluiting onderwijs
arbeidsmarkt (Match 2020)
Uitvoering BO Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (Match 2020)
sectorplannen:
613 Plan voor de Sector ZORG

voortgangsrapportage

62.500,00

614 Plan voor de Sector AGRI

voortgangsrapportage

62.500,00

615 Plannen voor de Sectoren Maritiem, Offshore en Energy

voortgangsrapportage

125.000,00

617 Plan voor de Sector Toerisme

voortgangsrapportage

62.500,00

Per sector wordt een basisbeeld ("foto") opgesteld van de vraagstukken die zich per sector
voordoen. De voor 2017 beschikbaar gestelde middelen worden, deels voor het opstellen en deels
voor het uitvoeren van de sectorplannen aangewend.
De voor 2018 gevraagde bijdrage is nodig voor de uitvoering van de sectorplannen.

Overige projecten binnen BO aansluiting onderwijs
arbeidsmarkt:

612 Carrières in de Kop

618 Campagne arbeidsmarktcommunicatie

711

voortgangsrapportage

(jaarprogramma 2017)

Afgelopen maanden is gewerkt aan de eerste fase van dit project. Om input van partijen uit de
verschillende speerpuntsectoren te verkrijgen, is er gebruik gemaakt van de verschillende
projectleiders die zijn aangesteld om regionale sectorplannen te ontwikkelen. Deze projectleiders
hebben de sector verkend en gelijktijdig een inventarisatie gedaan voor de wensen en behoeften
betreffende een carrière-evenement.

start 2018

200.000,00

In het investeringsprogramma 2017 - 2020 is voor het jaar 2018 binnen het programma Match2020
€ 500.000,- opgenomen ten behoeve van een meerjarige campagne arbeidsmarktcommunicatie.
Het project Arbeidsmarktcommunicatie is erop gericht de regio Kop van Noord-Holland als
aantrekkelijke leer- en werkregio te profileren.

voortgangsrapportage

400.000,00

Het toeristisch regioprofiel voor De Kop van Noord-Holland is opgesteld en een marketingstrategie
voor 2017-2020 is bepaald. Ten aanzien van de uitvoering is voor de zomer de campagne ‘Zomer
in de Kop’ van start gegaan. Een evaluatie is als bijlage bij de voortgangsrapportage gevoegd.

Bestuursopdracht Destinatiemarketing

Uitvoering marketingstrategie
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Bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument

111 Revitalisering De Koog/Planet Texel

voortgangsrapportage

(jaarprogramma 2017)

Het project bevindt zich in de aanbestedingsfase.
De realisatie van het project vindt plaats in het najaar van 2017 en in 2018.

start 2018

150.000,00

In 2018 wordt er i.s.m. bewoners en andere belanghebbenden een ontwerp gemaakt, bestek
getekend en uiteindelijk gestart met de fysieke herinrichting van het dorpsplein Huisduinen. Het
project heeft als resultaat een lokaal breed gedragen heringericht dorpsplein. De planning van dit
project is aangepast en naar verwachting wordt het gestart en afgerond in 2018. Het budget was
oorspronkelijk verdeeld over de jaren 2018 en 2019. Het naar voren halen van de beschikbare
middelen is geen probleem.

122 Verbinding zee-strand Huisduinen

voortgangsrapportage

(jaarprogramma 2017)

De voorbereiding van dit project is opgepakt en het project bevindt zich nog in het proces van de
planvorming. Het definitieve ontwerp staat gepland voor eind 2017 met mogelijke uitloop in het
eerste kwartaal van 2018.

131 Versterken ligging aan zee/Voorhoedeproject

voortgangsrapportage

900.000,00

141 Verbetering Zanddijk

voortgangsrapportage

(jaarprogramma 2017)

151 Revitalisering Groote Keeten

start 2018

250.000,00

Het resultaat van dit project is een opgeknapt en opnieuw ingericht plein in het centrum van Groote
Keeten. In de projectopdracht en beeldmateriaal wordt inzicht geboden in het plan.

161 Gebiedsvisie Sint Maartenszee

start 2018

250.000,00

Dit betreft de uitwerking van (een deel van) de gebiedsvisie Sint Maartenszee in een plan van
aanpak.

121 Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen

Eind 2017 wordt een winnend (voorlopig) ontwerp gekozen. In 2018 wordt dit verder uitgewerkt en
zal gestart worden met de realisatie hiervan.

Het aanleggen van een vrij liggend fietspad is financieel juridisch niet haalbaar. Een alternatief
wordt onderzocht en op een later tijdstip voorgelegd.
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Voor de duur van het project tot 2020 zijn diverse doelstellingen benoemd.
Het afgelopen jaar is aan de volgende doelstellingen aandacht besteed:
er is een start gemaakt om de Energy & Health campus in de markt te zetten;
afgelopen jaar is flink gelobbyd om de bestaande activiteiten op locatie te kunnen behouden.

171 Onderzoek Petten Energy & Health

192 Identity Matching

voortgangsrapportage

voortgangsrapportage

200.000,00

Het ziet er naar uit dat de bestaande activiteiten vooralsnog op locatie kunnen blijven; een
lobbytraject is ingezet om de bestaande werkgelegenheid te behouden, de komende jaren zal er
gewerkt worden aan het uitbreiden van de werkgelegenheid door het aantrekken van nieuwe
bedrijven; de eerste contacten met onderwijsinstellingen (WO/HBO) zijn gelegd, komend jaar zal er
gewerkt worden aan een samenwerkingsovereenkomst met onderwijsinstellingen,
zodat de samenwerking concreet kan worden gemaakt.
De verwachting dat in 2018 € 750,000 voor het project nodig is, is niet reëel.
De middelen worden deels doorgeschoven naar komende jaren.
Bijlage persbericht en afsprakenkader.

65.000,00

In verband met een langer dan geplande voorbereiding en regionale afstemming zal de uitvoering
en vervolgcursussen van fase 2/3 pas na de zomer geschieden. Conform het plan van aanpak
zoals opgenomen in het format voor 2017 wordt voor het jaarprogramma 2018
€ 65.000 aangevraagd.

411 Huisvesting arbeidsmigranten

start 2018

100.000,00

Vooruitlopend op 2018 is aan de hand van een uitvraag in 2017 € 30.000 uit het budget besteed
voor onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve behoeften. In 2018 kan dan aan de slag
worden gegaan met de resultaten om samen met het ambassadeursteam te zorgen voor
voldoende en goede huisvesting.

421 Verduurzamingonderzoeken agrarische sector

start 2018

50.000,00

Het project bestaat uit drie fasen: een inventarisatie van oplossingsrichtingen, het opstellen van
projectplannen en het aanhaken van relevante consortium partners.

431 Gezond lokaal voedselprogramma

voortgangsrapportage

(jaarprogramma 2017)

441 Versterking IJsselmeerkustbeleving

start 2018

100.000,00

voortgangsrapportage

(jaarprogramma 2017)

511 Vestigingsmilieus

Het doel van het geven van een startsubsidie voor Diverzio is bereikt (rapportage Diverzio), de
middelen zijn aan Diverzio betaald. Het oprichten van een fysieke marktplaats is in voorbereiding.
De vorm waarin wordt bepaald op basis van het onderzoek dat Noorderkwartier momenteel doet.
Er is al wel aandacht voor streekproducten gegenereerd.
In 2018 wordt een prijsvraag uitgeschreven waarbij ontwerpers middelen krijgen om een plan te
maken voor de realisatie van recreatieve voorzieningen (groen-blauwe investeringen) langs de
IJsselmeerkust. Uitvoering realisatie van recreatieve voorzieningen vanaf 2019.

In september 2017 start de werkgroep met dit project en zal aan de hand van een planning
inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze het project vorm wordt gegeven.
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Beschrijving

512 Dorpsontwikkeling Oudesluis

voortgangsrapportage

516 Regionale visies verblijfsrecreatie en detailhandel

start 2018

Toelichting voortgangsrapportages of start 2018

(jaarprogramma 2017)

De werkzaamheden in het eerste deel van 2017 hebben geleid tot de onderstaande besluiten.Op 4
juli jl. is het bestemmingsplan Park Oudesluis en het BKP Polderpark en Ontmoetingsplein
Oudesluis door de gemeenteraad van Schagen vastgesteld.Op 18 juli jl. is door het college van de
gemeente Schagen het definitief ontwerp voor het Polderpark en het Ontmoetingsplein vastgesteld
inclusief bijbehorende kostenraming.Op 24 juli jl. in de aanbestedingsprocedure voor het uitvoeren
van het werk voor zowel het Polderpark als het Ontmoetingsplein via Tendernet in de markt gezet.
Definitieve gunning van de opdracht staat gepland voor 15 september a.s.

50.000

In 2018 is éénmalig € 50.000 (van de beschikbare € 100.000) nodig voor verblijfsrecreatie voor het
laten uitvoeren van de vitaliteitsscan. Deze scan is van belang voor het vervolgproject in het
programma De Kop Werkt!, te weten "revitalisering verblijfsrecreatie". Bijlage:
(her)ontwikkelperspectieven Verblijfsrecreatie).

521 Vrijkomende agrarische bebouwing

start 2018

50.000

Dit project betreft het invulling geven van de kwalitatieve verbetering van locaties met vrijkomende
agrarische bebouwing. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is de doorlooptijd van dit project
niet één maar twee jaar. Daarom wordt de helft van de middelen doorgeschoven naar 2019.

542 Vaarroutenetwerk Kolhorn

start 2018

100.000

In 2018 wordt gewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak en het uitvoeren van quick wins.
De verdere uitvoering van het plan van aanpak vindt in de jaren 2019 en 2020 plaats zodat ook het
benodigde budget wordt doorgeschoven.

543 Vaarroutenetwerk Amstelmeer-IJsselmeer

start 2018

100.000

In 2018 wordt gewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak en het uitvoeren van quick wins.
De verdere uitvoering van het plan van aanpak vindt in de jaren 2019 en 2020 plaats zodat ook het
benodigde budget wordt doorgeschoven.

voortgangsrapportage

(jaarprogramma 2017)

532 ICT gestuurd mobiliteitssysteem

voortgangsrapportage

133.000

533 Ongelijkvloerse aansluitingen A9-N9-Den Helder

voortgangsrapportage

241.000

534 Oost-West verbinding Stolpen-Medemblik

voortgangsrapportage

281.000

535 Versterking N250 (Texel-knooppunt De Kooy)

voortgangsrapportage

238.000

536 Vaste oeververbinding Burgervlotbrug

voortgangsrapportage

103.000

Bereikbaarheid netwerkkwadrant:
531

Opstellen en uitvoeren bereikbaarheidsplannen en kosten
programmamanager

Totaal

De regionale ambtelijke Werkgroep Bereikbaarheid heeft samen met de programmamanager het
afgelopen halfjaar gewerkt aan een activiteitenprogramma om te komen tot een
uitwerkingsvoorstel. Het benodigde budget voor 2018 is nodig voor de eerste fase onderzoek:
uitwerking van de prioritaire projecten.
De tweede fase onderzoek voor de projecten 531 t/m 536 zijn onder voorbehoud van uitkomsten
van onderzoek eerste fase en na bestuurlijke besluitvorming en betreft projectkosten voor het
opstellen van voorontwerpen.

5.953.500
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