De Kop
Werkt!
Publieke Ruimtelijk-economische uitvoeringsagenda
De komende drie jaren worden tientallen projecten gelanceerd om de economische
vitaliteit van de Kop van Noord-Holland te stimuleren. Dit gebeurt onder leiding van de
stuurgroep en het programmateam ‘De Kop Werkt!’. De deelnemende partijen zijn de
gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel en de provincie Noord-Holland.
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Optimaal klimaat scheppen

Werk in uitvoering

Optimaal klimaat
scheppen
De economische
potentie van de Kop
ten volle benutten.
Dát is het doel van de
Publieke Uitvoeringsagenda Ruimtelijkeconomische
Structuurversterking
Kop van NoordHolland. Centraal
staat het versterken
van de bestaande
bedrijvigheid.

Eind 2010 presenteerde
het team Deetman/Mans
het rapport ‘Krimp of niet’.
Beide opstellers adviseerden
nadrukkelijk de economische
potenties van de haven van Den
Helder te benutten. Daarnaast
benadrukten zij het belang
van het opstellen van een
gemeenschappelijke agenda en
het aangaan van niet-vrijblijvende samenwerking tussen
gemeenten en regionale partners
in de Kop.
Na de presentatie van het
rapport is de publieke uitvoeringsagenda als volgt tot stand
gekomen:

1. afspraken die in de
stuurgroep Remkes zijn
gemaakt met de boards in
mei 2012;
2. afspraken die voortvloeien uit
het advies van de commissie
Dwarshuis en zijn vervat in
het programmaplan ‘Kop op
de Kaart!’van GS (april 2012);

3. toevoegingen aan de hand
van de afspraken die in
de eerste gesprekken met
bestuurders uit de stuurgroep
zijn gemaakt naar aanleiding
van de ervaringen in 2012
(stuurgroep Kop van NH).
Met het programma ‘Krimp
of niet’ als leidraad besloten
de gemeenten Den Helder,
Hollands Kroon, Schagen en
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Texel, met als vijfde partner
de provincie, gezamenlijk te
werken aan het versterken van
het economische klimaat van
de Kop. De publieke uitvoeringsagenda dient hiertoe als
kompas. De agenda is opgesteld
door de stuurgroep Kop van
Noord-Holland, bestaande
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uit bestuurders van de vijf
genoemde partijen.
Centraal doel van de regionale
samenwerking is het creëren
van een optimaal klimaat voor
bedrijven om zich te ontplooien.
Het accent ligt op ruimtelijke
ordening, bereikbaarheid en

leefbaarheid; de drie terreinen
waarop gemeenten en provincie
met name verantwoordelijkheid
dragen. Voorop staat een
niet-vrijblijvende en heldere
samenwerkingsrelatie, zowel
bestuurlijk als ambtelijk. De
focus ligt op vijf kansrijke
economische clusters.
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Kansen benutten
Het versterken van het innovatieve en productieve vermogen van
de Kop vormt de rode draad van de uitvoeringsagenda. De kansen
liggen met name op de terreinen waarin de regio zich onderscheidt van de rest van Nederland.
De uitvoeringsagenda benoemt
de terreinen waarop de
gemeenten in de Kop gaan
samenwerken. De inzet is met
name gericht op het versterken
van de terreinen waarop NoordHolland Noord (NHN) een
sterke positie vervult.

Vijf clusters
De eerder afgesproken
clusteraanpak staat centraal
bij het versterken van de
economische structuur. Deze
aanpak bestaat uit vijf clusters,
die ieder gekoppeld zijn aan
een ‘board’:
1. Agribusiness (Agriboard);
2. Marien, Maritiem & Offshore;
3. Energie (Energy Board);

4. Medisch (Holland Health);
5. Vrijetijdseconomie (Leisure
Board).

leef- en werkklimaat in de
Noordkop te verbeteren. De
uitrol vindt plaats in samenwerking met het bedrijfsleven en
onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

De overkoepelende thema’s
zijn: Arbeidsmarkt &
Onderwijs, Kennis & Innovatie
en Duurzaamheid. Bij het
realiseren van projecten gelden
strikte randvoorwaarden ten
aanzien van de ruimtelijke
kwaliteit, bereikbaarheid en
leefbaarheid.

Speerpunt 1: Agribusiness
De agrarische sector in NHN
behaalt een jaarlijkse omzet
van ongeveer 3 miljard
euro. Het kabinet erkent het
economische belang hiervan.
Onder de namen ‘Tuinbouw
en uitgangsmaterialen’
en ‘Agrofood’ behoren de
agrarische activiteiten tot twee
van de negen economische
topsectoren in Nederland.
Van groot belang is verder het

Actie-agenda
Het medische cluster vraagt
op dit moment geen directe
aandacht. Voor de andere vier
clusters bevat de uitvoeringsagenda allerlei acties om het

Doel: economische structuurversterking NHN

Randvoorwaarden:
ruimtelijke structuurversterking
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Schematische weergave van de insteek van de regionale samenwerkingsagenda
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recente besluit van de Tweede
Kamer om de agribusiness in
NHN de Greenport-status te
verlenen. Dit besluit is een
nationale erkenning en van
groot economisch belang voor
de sector. De bedrijven uit
het drukke Westland en uit de
bollenstreek krijgen er hierdoor
een interessante en serieuze
uitwijkmogelijkheid bij. Te
meer daar bedrijven met de
Greenport-status extra voordelen
kunnen krijgen bij Europese
regelingen. Hierdoor wordt de
regio bovendien interessanter
voor internationale bedrijven.

Om de potentie van de agrisectoren te benutten, werken de
gemeenten een gezamenlijk
ruimtelijk kader uit. Alle
(toekomstige) bestemmingsplannen worden hieraan
getoetst, waardoor plannen een
gelijke behandeling krijgen.
Een andere actie richt zich op de
verduurzaming van de agrarische
sector. Hiertoe wordt onder meer
de aanleg van een CO2-leiding
vanuit de HVC Alkmaar naar
de glastuinbouwlocaties planologisch mogelijk gemaakt. Ook
zetten gemeenten en provincie
zich in voor het behoud van de
onderzoeksinstelling en proefboerderij Oostwaardhoeve in
de gemeente Hollands Kroon,
bijvoorbeeld door ruil van
gronden.

Speerpunt 2. Marien,
Maritiem & Offshore
Het cluster maritiem/marien/
offshore heeft in de Kop een
brede basis. Er zijn meerdere
havens operationeel, elk
met specialisatie(s) op het
gebied van offshore, marine,
onderzoek, visserij en recreatie.
Aandachtspunt is dat de offshore
industrie, die vanuit Den
Helder wordt bediend, op korte
termijn ruimte nodig heeft. De
kansen liggen onder meer in
het aanpassen van de Visserijkade en de ontwikkeling van
het regionaal havengebonden
bedrijventerrein (RHB). Ook
onderzoekt een ‘Taskforce civiel
medegebruik’ de mogelijkheden
om het Defensieterrein optimaal
te benutten binnen de totale
havenontwikkeling, bijvoorbeeld met het doorvoeren van
infrastructurele aanpassingen.
Voor de periode na 2020 kan
de noordoostelijke havenuitbreiding bedrijven ruimte
bieden. Dit is een complexe
opgave, met een uitstraling tot
ver buiten Den Helder. Ook de
ontwikkeling van de overige
havens en kades in de Kop is
van groot belang. De opgave
is om de havens te profileren
en een goede segmentering te
kiezen.
Een ander actiepunt betreft
het versterken van de kenniscluster in Den Helder en op
Texel. De behoefte aan ruimte
en wensen is deels geïnventariseerd; gewerkt wordt
aan de concrete vertaling in
de havens. Belangrijk is om
verbanden tussen de kennisclusters te leggen. Ook wordt,
samen met Maritime Campus
Netherlands (MCN), gewerkt

aan de profilering van de regio
als Offshore Wind Kenniscentrum. Verder wordt actie
ondernomen om de positie van
Den Helder Airport als centrum
voor offshore gerelateerde luchtvaartdiensten en bedrijvigheid te
versterken.

Speerpunt 3: Duurzame
energie
Troefkaarten van de Kop in het
cluster duurzame energie zijn de
kennisinstituten en de praktijkervaring bij ondernemers. Dit
geldt met name voor ECN,
TNO, Imares, Koninklijke NIOZ,
Tocardo, Tidal Test Centre, ATO
en de technische en maritieme
kennis die aanwezig is bij de
Koninklijke Marine en het
Marinebedrijf. De ervaring
van de offshore ondernemers
op het gebied van olie- en
gaswinning in de Kop kan ook
goed van pas komen bij de
ontwikkeling van de offshore
windenergie. Daarnaast heeft
Den Helder beroepsonderwijs,
De Kop Werkt! – 2013 – 7

gericht op zowel offshore olie
en gas als offshore wind. Er zijn
doorlopende leerlijnen tot en
met de TU Delft.
Een ander pluspunt is de
gelegenheid die de regio biedt
om windturbines op land te
kunnen testen. Het gebruik van
tijdelijke locaties ten behoeve
van nationale en internationale
windmolenproducenten wordt
om die reden gefaciliteerd,
onder meer door het verlenen
van vergunningen voor vijf
jaar. Ook wordt meegewerkt
aan onderzoek naar locaties
op zee en aan de kust voor het
testen van windturbines, het
ontwikkelen van onderhoudsconcepten en de realisatie van
een offshore wind testfundatie
voor kennisontwikkeling,
opleiding en training. Door het
ruimtelijk mogelijk maken van
bestaande plannen wordt tot
slot geanticipeerd op de Rijksstructuurvisie Wind.
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Speerpunt 4.
Vrijetijdseconomie
Noord-Holland Noord heeft
een gevarieerd toeristisch
en recreatief aanbod, zoals
strand, zee, duinen, historische
steden en musea. Alleen al in
de Kop van Noord-Holland
en op Texel zijn er jaarlijks
ruim zeven miljoen overnachtingen. De IJsselmeerkust en
in mindere mate het ‘groene’
middengebied zijn eveneens
in trek. Niettemin is er sprake
van een stagnatie in de groei
van het aantal bezoekers.
Eén van de redenen is de als
relatief ongunstig ervaren prijs/
kwaliteitsverhouding. Dit geldt
zowel voor de horeca als de
(verblijfs-) accommodaties. De
toegevoegde waarde kan stijgen
door kwaliteitsverbetering en
het ontwikkelen van nieuwe
concepten. Verder biedt met
name de driezijdige kust, samen
met de unieke positie van Texel

en de Afsluitdijk, concrete
mogelijkheden. Zeker als de
regio erin slaagt het kusttoerisme
te verbinden met het achterland.
Kansen liggen ook op het terrein
van natuurontwikkeling en
kustversterking.
Eén van de acties richt zich op
het vergroten van de bekendheid
van de toeristische mogelijkheden. Hiertoe heroverwegen
de gemeenten de inzet van
middelen voor het toeristisch
product. Speerpunt daarbij is
de positie van de VVV’s. In het
verlengde hiervan wordt een
(boven)regionale visie opgesteld
met duidelijke en onderbouwde
speerpunten om het toeristische
product te verbeteren. Verder
vindt onderzoek plaats naar
de mogelijkheden die er voor
ondernemers zijn om grootschalige indooraccommodaties
te ontwikkelen.
Een ander actiepunt is het
op de kaart zetten van de
Waddenzee als werelderfgoed.
Het evenement Sail heeft een
regionale uitstraling en krijgt
daarom eveneens aandacht.
Ook geven gemeenten buiten
Den Helder een financiële
bijdrage aan het evenement.
Bekeken wordt wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten
van een bezoekerscentrum met
bovenregionale aantrekkingskracht over het thema water en
energie. Belangrijk is verder dat
Texel steun heeft gekregen in
haar discussie met Rijkswaterstaat over de noodzaak van een
noodaanlanding. Hierover is
inmiddels positief beslist.

Verbindende thema’s
Bovenop het stimuleren van clusterspecifieke kansen zijn in de
uitvoeringsagenda drie verbindende thema’s opgenomen: Arbeidsmarkt & Onderwijs, Kennis & Innovatie en Duurzaamheid. Acties op
het gebied van deze drie ‘dwarsverbanden’ komen ten goede aan alle
vijf de clusters.
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De komende decennia daalt
de beroepsbevolking in de Kop
van Noord-Holland. Met name
hoger opgeleiden en jongeren
trekken weg. Ook de leerlingenaantallen lopen terug. Tegelijkertijd daalt het geboortecijfer
en groeit het aandeel ouderen
(vergrijzing).
De verwachte demografische
ontwikkeling is zeer ongunstig
voor het economisch klimaat,
onder meer door een krapper
wordende regionale arbeidsmarkt.

Uitstroom terugdringen
De verwachte demografische
ontwikkeling bij ongewijzigd
beleid, met name ten aanzien
van het dalende aantal jongeren
en werkenden, roept op

10 – De Kop Werkt! – 2013

tot actie. Om deze trend te
beteugelen richt de aandacht
zich onder meer op het terugdringen van de uitstroom van
jonge mensen, bijvoorbeeld
door het project Kenniswerkplaats NHN actief in te zetten
om studenten en docenten uit
het hele land naar de regio
te halen om hun kennis hier
toe te laten passen. Binnen
de gemeentelijke organisaties komen bovendien meer
mogelijkheden voor stageen afstudeeropdrachten en
traineeships.
Een ander speerpunt vormt het
versterken van de netwerken
tussen instellingen en scholen.
Naast intensievere uitwisseling van studenten biedt dit
kansen om meer onderwijs naar
de regio te halen. Ook wordt

bekeken of aansluiting mogelijk
is op het mobiliteitsnetwerk
‘Werken in NHN’.

Benutten Waddenfonds
Op het gebied van duurzaamheid vormt het Waddenfonds
een actiepunt. Dit fonds stelt
tot 2026 middelen beschikbaar
aan projecten, die de natuuren landschapswaarden van
dit gebied versterken en een
duurzame economische ontwikkeling bevorderen.
Gezien de vele kansen die dit
biedt, vinden activiteiten plaats
om betrokkenen te attenderen
op de mogelijkheden van het
Waddenfonds. Programmatische
samenwerking bij het indienen
van projecten vergroot de kans
op honorering.

Organisatie van
de samenwerking

De regionale samenwerking ‘De Kop Werkt!’ staat onder leiding van
een programmamanager. De kernwaarden zijn focus, samen doen,
uitvoeringsgericht, regionaal, selectieve agenda, helder loket en
broedplaats.

De Uitvoeringsagenda loopt tot
2016 en krijgt na vaststelling
door de raden en staten een
vertaling in concrete jaarprogramma’s. Hierin komen
afspraken over het verdelen van
de levering van de ondersteunende diensten. Ook wordt een

slagvaardige uitvoeringsorganisatie opgezet. Het doel is om
alle in de uitvoeringsagenda
opgenomen acties voor 2016 te
realiseren.
Het programmateam is belast
met de uitvoering. Het team

bestaat uit door de partners ter
beschikking gestelde strategische ruimtelijke-economische
adviseurs en een adviseur van
de Kamer van Koophandel. De
deelnemende partners stellen
ondersteunende diensten
ter beschikking. Het betreft
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communicatie, administratie
en accountancy, nieuwe
media, secretariaat en event
management.
De programmamanager wordt
het gezicht van de samenwerking en is de spil tussen de
stuurgroep en de uitvoeringsorganisatie. Voor het realiseren
van de publieke uitvoeringsagenda zijn de deelnemers
samen verantwoordelijk. Hiertoe
deelt de programmamanager
de activiteiten van het jaarprogramma toe aan één van de
partners of aan het programmateam. Omdat de agenda alle
partners raakt, worden plannen
van aanpak en resultaten eerst
voorgelegd aan de stuurgroep.
Alleen bij positief advies gaan
deze ter vaststelling door naar
het bevoegde bestuur.
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Stuurgroep en programmateam
In de stuurgroep Kop van Noord-Holland hebben de volgende
bestuurders zitting:
gedeputeerden Bond en Talsma (provincie Noord-Holland)
wethouders Meskers en Franken (gemeente Hollands Kroon)
wethouders Bruin en Visser (gemeente Den Helder)
wethouder Hercules en burgemeester Giskes (gemeente Texel)
wethouders Beemsterboer en Bouwes (gemeente Schagen)
Het programmateam kent de volgende samenstelling:
Jan Visser, programmamanager
Kees Joustra (provincie Noord-Holland)
Jeroen Noot (Kamer van Koophandel)
Jeroen Pistor (gemeente Den Helder)
Monique van der Voort (gemeente Schagen)
Grada van Deutekom (gemeente Hollands Kroon)
Marjan Nicolay (gemeente Texel)

Werk in uitvoering
De publieke uitvoeringsagenda bevat tientallen activiteiten.
Het merendeel daarvan is inmiddels nader ingevuld en in
sommige gevallen al uit de startblokken. Een voorproefje.

De prioriteiten in de uitvoeringsagenda zijn gericht op het
versterken van de economie
en innovatie- en kennisontwikkeling. De activiteiten die hieruit
voortvloeien zijn te verdelen in
acties, processen en projecten.
De trekkers zijn afkomstig van
de partners. In januari 2013
heeft de stuurgroep het Jaarplan
2013 goedgekeurd. Daarin zijn
de in totaal eenendertig acties,
procesafspraken en projecten
benoemd.De eerste regionale
resultaten zijn inmiddels
gerealiseerd.

Polder Waard Nieuwland
Met het oog op de aanleg van
het Wieringerrandmeer heeft

de provincie veel gronden
en opstallen verworven in de
Polder Waard Nieuwland,
gelegen aan de zuidkant van het
voormalige eiland Wieringen.
Door het afblazen van het
randmeer is hierin lange tijd
niet geïnvesteerd. Inmiddels is
besloten een nieuw toekomstperspectief op te stellen voor de
polder. Dit moet zicht bieden op
nieuwe economische impulsen.
Niet door grootschalige transformaties, maar door in te
zetten op het versterken van de
bestaande kwaliteiten. Denk aan
agrarische structuurversterking
of het benutten van kansen
op het terrein van recreatie
en toerisme. Maatregelen die
passen in het toekomstper-

spectief kunnen in het kader van
het project direct tot uitvoering
komen.
Het toekomstperspectief is in
december 2012 met direct
betrokkenen en andere belangstellenden besproken. De
dagelijkse besturen van de
gemeente, het Hoogheemraadschap en de provincie hebben
met de visie ingestemd. In maart
2013 volgt de besluitvorming in
de Raad en de Staten.
Projectpartners zijn de gemeente
Hollands Kroon, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie;
Staatsbosbeheer is betrokken als
eigenaar en beheerder van de
Wierdijk.
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Investeringsstrategie
Ideeën genoeg om de Kop
op de Kaart te zetten. Maar
uitvoering van de acties in de
publieke uitvoeringsagenda
staat of valt met het realiseren
van een sluitende begroting.
Om geen enkele financiële bron
te missen, is het project investeringsstrategie opgestart. Het
project staat ten dienste van alle
acties van de uitvoeringsagenda.
Dit voorkomt dat iedereen
apart op zoek moet naar
financiële middelen. Het gericht
inzetten van deskundigheid
kan daarnaast voorkomen dat
mogelijke bronnen over het
hoofd worden gezien.
Eindresultaat is een overzicht
van fondsen en andere
financiële bronnen die kunnen
helpen bij het realiseren van
activiteiten. Daartoe behoren
ook minder bekende innovatieve
financieringsmogelijkheden. De
resultaten komen in de loop van
het eerste kwartaal van 2013

beschikbaar. Verder kunnen
alle projecttrekkers aankloppen
voor financieel advies, ook na
deze datum. De stuurgroep is
aanspreekpunt voor dit project.

Ruimte voor vraag, vraag
naar ruimte
De uitvoeringsagenda bevat
een scala aan initiatieven om
de economie van de Kop wind
in de rug te geven. Van belang
daarbij is dat ontwikkelingen op
de juiste plaats en met de juiste
kwaliteit tot stand komen. Het
programma ‘Ruimte voor vraag,
vraag naar ruimte’ ontwikkelt
hiertoe een handzaam ruimtelijk
kader. Dit kan initiatiefnemers
stimuleren om hun plannen
beter af te stemmen op de
vraag. Een ander voordeel is
dat beoordeling van initiatieven
plaats kan vinden vanuit een
regionaal ruimtelijk perspectief.
Dit maakt de kans groter dat
lokale plannen bijdragen aan
het versterken van de regio als
geheel. Tegelijkertijd ontstaan

hierdoor aangrijpingspunten om
te komen tot regionale samenwerking in de uitvoering.
Om kansen daadwerkelijk te
benutten is het van belang dat
er gelijksoortige bestemmingsplannen komen. Deze kunnen
vervolgens op een uniforme
wijze worden behandeld,
beoordeeld en uitgevoerd.
In de toekomst is de wens om
een gezamenlijk ruimtelijk kader
te ontwikkelen voor de regio’s
West-Friesland, Alkmaar e.o. en
de Kop van Noord-Holland.
Het programma resulteert eind
2013 in een ruimtelijk publiek
kader, een uitvoeringsstrategie
en samenwerkingsafspraken.
Uitvoering vindt plaats onder
verantwoordelijkheid van de
stuurgroeppartijen.

Wonen en voorzieningen
Voor de programmalijn ‘Vraaggestuurd bouwen, wonen
en voorzieningen’ werken
provincie en gemeenten samen
aan de inventarisatie- en onderzoeksfase, onder meer door
het benoemen van bepalende
elementen in de woon- en
leefomgeving.

Promotie Werelderfgoed
Waddenzee
Een deel van het grondgebied
heeft de status van Werelderfgoed Waddenzee. Vanuit
Nederland bezien is onze regio
de Poort van dit werelderfgoed.
Daar zitten ook promotionele
aspecten aan, die op dit
moment onvoldoende worden
benut. Om deze reden zal er
een strategische aanpak worden
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opgesteld waarin zowel visie als
ook concrete projecten worden
opgenomen. Hiermee wordt
het gebied interessanter voor
gasten, waardoor de vrijetijdseconomie een positieve impuls
krijgt. Tevens is besloten
gezamenlijk te investeren in de
herkenbaarheid van het gebied
als Werelderfgoed Waddenzee
door het plaatsen van uniforme
borden op belangrijke locaties.

Groen in de Kop
Landschappelijk kwaliteiten
beter benutten en meer
samenhang tussen karakteristieke groene elementen. Met
dát doel voor ogen wordt een
regionaal groenprogramma
opgesteld. Het programma zet
in op een integrale aanpak,
onder meer door het koppelen
van belangen op het gebied
van water, recreatie, toerisme,
landbouw en energievoorziening.
Eindresultaat is een overzicht
van concrete projecten, wensen
en ideeën, gebundeld in een
gebiedsprogramma. Uitvoering
van kansrijke initiatieven vindt
plaats in nauwe samenwerking
tussen publiek en privaat. Zo
is het denkbaar dat bedrijven
initiatiefnemer of eigenaar van
projecten worden.
Partners zijn zowel de
partijen in de stuurgroep als
andere publieke partijen met
programma’s of projecten in het
landelijk gebied, natuursector,
landbouwsector, recreatiesector, ondernemers toerisme
& recreatie. De provincie heeft
het project ingebracht vanuit het
programma 'Kop op de kaart'.
In maart 2013 gaat het eindre-

sultaat voor besluitvorming naar
de stuurgroep en de colleges.

Regionale bijdrage aan
Sail 2013

Verlenging Visserijkade

In 2013 vindt het evenement
Sail plaats in Den Helder. In de
stuurgroep is afgesproken om dit
evenement een meer regionale
uitstraling te geven en de
gemeenten buiten Den Helder
hebben daartoe een financiële
bijdrage gedaan aan Sail 2013.

De verlenging van de Visserijkade van de haven van Den
Helder is noodzakelijk voor het
behoud en creëren van werkgelegenheid voor de regio om
ruimte te creëren voor bedrijven
om zich verder te ontwikkelen.
De locatie biedt ruimte aan
bedrijven die passen binnen de
ambities van de boards en de
clusters Maritiem en Energie.
Dit versterkt de kracht van de
sectoren binnen de regio.

Noodaanlanding Teso
De regio heeft gezamenlijk
aangeven dat de noodaanlanding van de Teso-lijn voor
de bereikbaarheid van Texel
van groot belang is. De hieraan
gekoppelde toegezegde
inspanning om samen naar
financieringsmogelijkheden te
zoeken heeft ertoe geleid dat de
noodaanlanding wordt geïntegreerd in het totale plan voor de
vervanging van de fuiken.

Coördinatie Waddenfonds
in 2012/begin 2013 is een
inventarisatie gehouden
van mogelijke projecten die
ingediend worden als Waddenfondsaanvraag. Er wordt daarin
een prioritering aangebracht,
inclusief een top drie van
projecten die voor de regio van
groot belang zijn en die ook
daadwerkelijk in 2013 of 2014
gerealiseerd kunnen worden.
De regio gaat zich in gezamenlijkheid voor deze programma’s
en projecten inzetten.

Vrijetijdseconomie
Na de oprichting van de
Leisureboard eind 2012 is een
start gemaakt met het opstellen
van een (boven) regionale visie
op het toeristisch recreatief
product. In samenwerking
met de gemeenten in de regio
Noord-Holland Noord wordt een
promotiestrategie ontwikkeld
voor zowel het gebied als geheel,
als de verschillende regio’s.

Project Monitoring
Het project Monitoring levert
jaarlijks een overzicht op van de
vitaliteit en de economische en
demografische ontwikkeling van
de regio. Daarnaast worden de
projectresultaten tegen het licht
gehouden. Dit draagt bij aan de
bijsturing en aanscherping van
de uitvoeringsagenda. Het plan
van aanpak is vrijwel gereed.
Het eerste monitoringsrapport
staat geagendeerd voor de
gezamenlijke conferentie van
Raden en Staten in 2014.

Meer weten?
Programmamanager Jan Visser
T. 06-20412726
E. janvisser@hollandskroon.nl
W. www.dekopwerkt!.nl
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