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REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 
 

Frame: Attractieve Noordzeekust 
Projectnaam:  
 
Revitalisering De Koog / Planet Texel  

Datum:  

24 november 2016 

 

Bestuurlijke opdrachtgever: 

Wethouder E. Hercules 

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: 

Pieter de Vries 

 

Jaarprogramma/jaarschijf: 2017 en 2018  

 

Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 

Naam: Bijdrage uit 

Investeringsfonds 

Omschrijving project Uitwerking 

Revitalisering De Koog/ 

Planet Texel 
€ 1.500.000,00 In 2014 is samen met de 

Internationale Architectuur Biënnale 

Rotterdam het project 'Planet Texel' 

ontwikkeld door de gemeente.  

In 2015 is voor het onderdeel 

'Duindorp De Koog' uitwerking 

gegeven in de vorm van een 

projectenboek, opgesteld door 

architecten en 

landschapsarchitecten In zeer 

nauwe samenwerking met het dorp 

zelf.  

Een eerste fase van projecten is 

inmiddels voor de periode tot maart 

2018 gedefinieerd, met de 

implementatie is al een begin 

gemaakt. 

Plan ligt klaar en kan tot 

uitvoering gebracht 

worden als er geld is. 

 

Nadere omschrijving project. Indien een projectplan aanwezig is graag als bijlage toevoegen. 

 

 

Projectomschrijving 

 

Vanuit het programma Planet Texel is een uitwerking gemaakt voor het dorp De Koog (zie bijlage: Werk aan De 

Koog!). Het is een verzameling projecten die er gezamenlijk voor zorgen dat De Koog een kwaliteitsslag kan 

maken, waarmee het de toekomst weer aan kan. Naast talrijke initiatieven van ondernemers in het dorp, is er ook 

in de openbare ruimte veel te verbeteren. In nauw overleg met ondernemers en bewoners gaat de gemeente 

daarmee aan de slag. 
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Doelstelling van het project 

 

Upgrading van duindorp De Koog. Dat is van groot belang voor zowel de leefbaarheid van het dorp voor de 

bevolking, als voor de economische ontwikkeling. Dat laatste is niet alleen van belang voor het dorp zelf, maar 

omdat circa de helft van het toerisme op Texel zich in De Koog afspeelt, ook belangrijk voor de hele Texelse 

economie, die voor circa 80% afhankelijk is van het toerisme. Het economisch functioneren van De Koog heeft 

daarmee effect voor heel Texel en dientengevolge ook voor de Noordkop als geheel. 

Het project past naadloos in het Regionale Ambitiedocument, zowel vanwege de ‘leefbaarheid van de kernen’ als 

binnen het hoofdstuk ‘Noordzeekust’ en draagt bij aan een leefbare en vitale regio. 

 

 

Resultaat van het project 

 
De revitalisering van De Koog bestaat in deze eerste fase uit de volgende deelprojecten: 

1. De Dorpsstraat wordt kwalitatief aangepakt: minder reclame-vervuiling, mooiere terrassen, stijlvollere 
gevels. Daarmee krijgt De Koog een uitstraling die past binnen de Texelse kwaliteit, zoals vastgelegd in de 
Kernwaarden en Texel Principes, waardoor het toeristisch centrum van Texel weer aansluit bij de vraag 
van de toeristen van vandaag en morgen.  

2. De ‘Kop van Zuid’: een nieuwe entree van het dorp, waarbij een oude duinrel in ere hersteld wordt en het 
dorp haar uitstraling als duindorp terugkrijgt. Verkeersstromen worden beter geleid en afgestemd op elkaar 
(shared space) en zowel toeristen als bewoners krijgen er een aantrekkelijke verblijfsruimte bij. 

3. ‘Rondje De Koog’ bestaat uit het aantrekkelijker en toegankelijker maken van de wandel- en fietsroute 
tusssen dorp en strand. De verbinding van het duindorp met de zee is natuurlijk cruciaal en duidelijk voor 
verbetering vatbaar. Een enkele jaren geleden door ondernemers aangelegd zeereeppad kan daarmee 
aansluiting krijgen op het dorp. 

4. ‘Openbare ruimte schoon en heel’: extra inzet op het opknappen en bijhouden van de openbare ruimte in 
het centrum van De Koog. 

5. Pilotproject met Tiny houses in natuur en natuur op recreatieterrein. 

6. Onderzoek naar mogelijkheden voor aanpassingen in een volgende fase van (de inrichting van) de 
parkeerplaats(en) en de straat Nikadel. 

 

Relatie met het Regionaal Ambitiedocument 

 
Het project Planet Texel maakt onderdeel uit van het frame attractieve Noordzeekust. In het toekomstbeeld is het 
volgende aangegeven: Op het Waddeneiland Texel zijn slimme en nieuwe combinaties op het gebied van 
toerisme, economie, duurzaamheid, ecologie en landschap hét visitekaartje voor het eiland. Het sterke merk 
‘Planet Texel’ (Toerisme Economie X Ecologie Landschap) heeft daarmee een nieuwe duurzame impuls gekregen 
naast de producten van eigen bodem. De kwaliteitsverbetering van Duindorp De Koog laat dit bijvoorbeeld zien. 

Genoemd project is dan ook als ambitie om te realiseren opgenomen in de investeringslijst. 

 

 

Benodigd budget in 2017 / 2018 / 2019 / 2020  

 
De plannen liggen klaar en wachten op financiering: er kan direct bij het begin van 2017 begonnen worden. Deze 
eerste fase van revitalisering van De Koog is gepland tot voorjaar 2018. Passend in de planning zou dus zijn als 
het geld in 2017 beschikbaar komt. De belangrijkste bijdrage, € 1,5 miljoen, is voorzien vanuit De Kop Werkt! en 
wordt geheel aangevraagd voor de jaarschijf 2017. 
 
 

Afstemming provincie 

 
Mogelijk dat voor het projectplan of onderdelen daarvan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) van 
toepassing is. Aspecten uit de PRV zoals nut en noodzaak en ruimtelijke kwaliteit dienen via het gebruikelijke 
spoor te worden afgestemd op de PRV. 
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Projectfasering  

 

Het project Planet De Koog bestaat uit een aantal samenhangende deelprojecten. In het startdocument en het 

projectenboek wordt verder ingegaan op het project. Onderhavig format is om deze reden niet ingevuld. 

 

 

Bijlagen 

 
Hieronder de bijlagen die betrekking hebben op het project. 

- Projectenboek De Koog 
- Startdocument Planet De Koog 
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REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 
 

Frame: Attractieve Noordzeekust 
Projectnaam: 
 
Gebiedsontwikkeling Huisduinen, aanpassing 
strandopgang 
 

Datum:  

24 november 2016 

 

Bestuurlijk opdrachtgever: 

Wethouder E. Krijns 

 

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider:  

Richard Leijen 

 

Jaarprogramma/jaarschijf: 2017  

 

Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 

Naam: Bijdrage uit 

Investeringsfonds 

Omschrijving project Uitwerking 

gebiedsontwikkeling 

Huisduinen, onderdeel 

aanpassing 

strandopgang in 

aansluiting op 

maatregelen 

Hoogheemraadschap 

 

€ 100.000,00 Het “Toeristisch Knooppunt 

Huisduinen” wordt meegenomen in 

een integrale gebiedsvisie 

Huisduinen die in 2017 wordt 

opgesteld samen met 

belanghebbenden. Deze visie 

vormt het kader voor twee 

projecten: de opwaardering van het 

Dorpsplein en het creëren van een 

minder steile afslag naar het strand. 

800 m verbetering 

bereikbaarheid 
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Projectomschrijving 

 

In 2017 wordt de integrale gebiedsvisie Huisduinen opgesteld samen met belanghebbenden. Deze visie vormt het 

kader voor realisatie van een aangepaste strandafslag (2017) en de herinrichting van het Dorpsplein (2018).  

Anticiperend op deze situatie is de gemeente reeds in gesprek met Landschap Noord-Holland (LNH), 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Provincie Noord-Holland over het spiegelen van de 

strandopgang vanaf Grafelijkheidsweg, zodat deze meer noordelijk en minder steil gerealiseerd kan worden.  

 

 

Doelstelling van het project 

 

Realiseren goed toegankelijke strandslag. 

 

 

Resultaat van het project 

 

Een nieuwe (vervangende) afslag naar het strand. 

 

 

Relatie met het Regionaal Ambitiedocument 

 
De gebiedsontwikkeling Huisduinen, waar dit project onderdeel vanuit maakt, is onderdeel van opgave 9 
Leefbaarheid en vitaliteit kernen. Hier is sprake van een ontwikkeling die inzet op lokale identiteit/kwaliteit (volgens 
studie Complementaire kernen, Identiteit Kustplaatsen) en op gezamenlijk gebruik van recreatie- en 
dorpsvoorzieningen door inwoners van de kernen en (verblijfs)recreanten waardoor vergroting draagvlak 
voorzieningen wordt gestimuleerd. Daarnaast maakt dit project ook onderdeel uit van het frame “Attractieve 
Noordzeekust”. 

 

 

Benodigd budget in 2017 / 2018 / 2019 / 2020  

 

2017: € 100.000,- realisatie strandopgang. 
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Projectfasering  

 
Planning 
 

Naam Planfase Startdatum per fase Beoogde einddatum per fase 

Oriëntatie en visievorming  (fase1) 1ste kwartaal 2017 april 2017 

Realisatie strandopgang Voorjaar 2017 Voor strandseizoen 2017 

Ontwerp Dorpsplein Tweede helft 2017 Begin 2018 

Realisatie vernieuwd dorpsplein 2018  Begin 2019 

 
Voorjaar 2017 is het project daarmee gereed voor uitvoering. 
 
 

Beslismomenten 

 
Aanleg strandopgang voor strandseizoen 2017. Vergunning daaraan voorafgaand. 
 
 

Beheersing tijd 

 
Het tijdpad wordt door de projectleiding bewaakt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier en de belanghebbenden. Rekening wordt gehouden met de start van het strandseizoen. 

 

 

Beheersing capaciteit 

 
De benodigde ambtelijke uren wordt in gemeentelijke werkplanning 2017 geborgd. 
 
 

Beheersing financiën 

 
Wordt in voorbereidingsfase uitgewerkt. Bij budgetoverschrijdingen zal het project versoberd worden of gezocht 
worden naar andere middelen binnen de gemeente of extern. 
 
 

Beheersing kwaliteit 

 
Voor Strandopgang wordt overleg gevoerd met Provincie Noord Holland, Landschap Noord-Holland en het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

 

 

Beheersing projectorganisatie 

 
In een eenvoudige projectorganisatie vindt voorbereiding plaats en vooral afstemming met andere partijen.  
 
 

Beheersing informatie 

 
Het informatietraject loopt parallel met het traject voor de visieontwikkeling Huisduinen. 
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Beheersing burgerparticipatie / overheidsparticipatie 

 

Dit project komt voort uit initiatief van bewoners en bedrijven.  

 

 

Beheersing communicatie 

 
In het project zijn de gebruikers, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Landschap Noord-Holland 
belangrijke overlegpartners. 
 
 

Beheersing duurzaamheid 

 
Project gericht op een goede ontsluiting van het strand, waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteit van het 
duingebied. Het project past in de door de provincie beoogde zonering van de kust. 

 

 

Beheersing risico’s 

 
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zal erop toezien dat de kwaliteit van de waterkering niet wordt 
aangetast. 
 
 

Beheersing raakvlakken 

 
Het project hangt samen met andere projecten gericht op kust- en natuurontwikkeling en toerisme. 

 

 

Bijlagen 

 
Geen. 
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REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 
 

Frame: Attractieve Noordzeekust 
Projectnaam  
 
Versterking ligging aan zee/ Voorhoedeproject 
(deltaprogramma, multifunctionele klimaatdijk Den 
Helder/ stelling)  

Datum:  

24 november 2016 

 

Bestuurlijke opdrachtgever:  

Gemeente Den Helder 

 

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: 

Willem Stam 

Jaarprogramma/jaarschijf: 2017 / 2018 / 2019 / 2020 (aangeven jaar) 

 

Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 

Naam: Bijdrage uit 
Investeringsfonds 

Omschrijving project Uitwerking 

Versterking ligging aan 
zee/ Voorhoedeproject 
(deltaprogramma, 
multifunctionele 
klimaatdijk Den Helder/ 
stelling) 

€ 1.000.000,00 Pilot Multifunctionele Dijk is gestart. Dit 
wordt een bouwsteen in het nieuwe 
waterprogramma (2016-2021) van HHNK 
met voorbeeldwerking voor de rest van het 
land. De pilot moet het voorbeeld geven hoe 
waterveiligheid gecombineerd kan worden 
met multifunctionaliteit. Het project moet de 
monotone dijk omvormen tot een levendige 
toevoeging aan de stad.  

Openbare Ruimte 
10.000m²; 

Recreatieve 
trekker als 
golfbreker. 

 

 

Projectomschrijving 

 

Pilot Multifunctionele Dijk is gestart. Dit is een bouwsteen in het nieuwe waterprogramma (2016-2021) van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) met voorbeeldwerking. Hoe kan Den Helder in de 
beleving weer een stad aan zee worden? De as van het Stadspark van het station naar de dijk wordt verlengd naar 
zee. De basis is het plan voor de dijkbuurt in het Uitwerkingsplan Stadshart en “Den Helderse Dijk”, het 
voorhoedeproject uit de Nationale Visie Kust van het Deltaprogramma. Wij werken samen met Zeestad, 
Woningstichting Den Helder, provincie Noord-Holland (zonering kust), HHNK en het Ministerie van I&M (via het 
Delta Ontwerpplatform). De ligging van de Kop van Noord-Holland met aan drie kanten de zee is uniek. Den Helder 
is de kaap van de Kop en ligt fantastisch in het landschap. Een trotse dijkopgang realiseren als entree tot de zee 
op de route Station-Stadspark-Zee, gekoppeld aan de ontwikkeling van de locatie Huys Tijdverdrijf door Zeestad 
en Woningstichting Den Helder, rekening houdend met de waterveiligheid in de toekomst.  

 

- Qucikwins realiseren (eventueel tijdelijke) attractie/ bouwwerken. 

- Mee koppelkansen benutten bij onderhoud en herstel van de dijkbekleding. 
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Doelstelling van het project 

 

Gemeente Den Helder en HHNK onderzoeken, in overleg met de provincie, welke aanpassingen in het toetsings, 
juridisch en ontwerpinstrumentarium, nodig zijn om toekomstige aanpassingen een multifunctionele waterkering 
mogelijk te maken en bepalen op basis hiervan een verdeling van verantwoordelijkheden in het beheer en 
onderhoud.  

Het algemene doel van het project is om met multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk toe te staan en te 
onderzoeken hoe deze nieuwe mogelijkheid van meerwaarde kan zijn voor oa ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en 
de recreatief-toeristische waarde van Den Helder.  

Het eerste uitvoeringsproject moet leiden tot verbetering van de dijkopgang en is daarmee het eerste concrete 
resultaat vanuit dit onderzoek. 

 

Resultaat van het project 

 

 Een trotse dijkopgang realiseren als entree tot de zee op de route Station-Stadspark-Zee, gekoppeld aan de 
ontwikkeling van de locatie voormalig Huys Tijdverdrijf door Zeestad en Woningstichting Den Helder, rekening 
houdend met  de waterveiligheid in de toekomst: Objecten realiseren en inrichting openbare ruimte in verbinding 
stadspark-dijk-zee. 

 Placemaking voor locatie Huys Tijdverdijf, quick wins realiseren via (eventueel tijdelijke) 
attracties/bouwwerken/evenement/kunst/verhalen 

 een gedragen werkwijze ontwikkelen om te komen tot multifunctionele waterkeringen waar de opgave voor 
waterveiligheid gecombineerd is met een ruimtelijke opgave of ambitie en waar op basis van een afwegingskader 
(technisch, maatschappelijk, financieel, economisch, ...) bekeken kan worden of deze waterkeringen zich lenen 
voor een combinatie van opgave waterveiligheid met een ruimtelijke en/of energie opgave. En met een optimale 
verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten.  

 een overzicht waar in omschreven staat wat er in de stukken van het HHNK m.b.t. beleid, regels, richtlijnen 
veranderd/aangepast moet worden om dit soort initiatieven mogelijk te maken. Waarbij niet alleen omschreven 
wordt wat de afwegingskaders en randvoorwaarden zijn voor toestemming tot bouw, maar ook wie welke rol heeft 
t.a.v. het onderhoud en aansprakelijkheid voor de zeer lange tijd (30 jaar), of nog langer. 

 

Relatie met Regionaal Ambitiedocument 

 

Dit project valt onder het frame “Attractieve Noordzeekust”, zoals geformuleerd in het regionaal ambitiedocument. 
Bij de ambitie “Optimale synergie tussen kustveiligheidsprojecten” wordt de multifunctionele dijk expliciet genoemd. 
Daarnaast kan dit project bijdragen aan de ambitie om kustplaatsen aantrekkelijker te maken door het versterken 
van de Helderse identiteit als Vestingstad aan Zee. Het kan ook bijdragen aan het koppelen van kusten aangezien 
het project gepland is op de grens tussen de Noordzee en het Waddengebied. Afhankelijk van het uiteindelijke 
ontwerp, zou het project een nieuw toeristisch knooppunt kunnen worden dat het recreatief-toeristisch klimaat in 
Den Helder en de regio versterkt.  

 

Benodigd budget in 2017 / 2018 / 2019 / 2020  

 

2017: € 100.000,-  (ontwerp-prijsvraag; realisatie quick wins) 

2018-2020: € 900.000,-  (nader te bepalen vervolgfase) 
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Projectfasering  

 
In 2017 wordt een prijsvraag uitgeschreven waarbij ontwerpers middelen krijgen om een plan te maken voor de 
verbinding stad-zee in relatie tot de zeedijk.Uitvoering inrichting openbare ruimte op en rond de zeedijk vanaf 2018. 
 

Planfase Prijsvraag Multifunctionele Dijk Startdatum Einddatum 

Opstellen Prijsvraag (fase 0) 1-11-2016 1-1-2017 

Uitvraag Prijsvraag (fase 1) 1-1-2017 1-4-2017 

Bekendmaking Winnaar (einde fase 1 - start fase 2) 1-4-2017 2-4-2017 

Uitwerking ontwerp (fase 2) 1-4-2017 31-12-2017 

Uitvoering ontwerp (fase 3) 1-1-2018 31-12-2020 

 
 

Beslismomenten 

 

Het project start met een prijsvraag van waaruit een besluit wordt genomen over de uitvoering van de pilot. 
Besluitvorming  hierover door college B&W Den Helder en het HHNK, voorafgaand hieraan zal er een bestuurlijk 
overleg met de provincie plaats vinden. De eerste maatregelen voor inrichting openbare ruimte vergen besluit van 
college B&W. 

Daarnaast is er in 2017 een besluit van gemeenteraad Den Helder hoe de aansluiting stadspark-dijk-zee kan 
worden verbeterd. De daarna uit te voeren werkzaamheden vergen ook besluitvorming bij HHNK.  

 

Beheersing tijd 

 

Gekozen wordt voor een fasegewijze ontwikkeling, die wordt bewaakt in projectgroep. Fase 1 is de prijsvraag, fase 
2 is doorontwikkeling van ideeën van de winnaar(s) naar ruimtelijke ontwerpen en fase 3 is de uitvoering hiervan.    

 

Beheersing capaciteit 

 

Gewerkt wordt in een efficiënte projectorganisatie met vertegenwoordigers gemeente, Zeestad CV/BV, 
Woningstichting Den Helder en het Hoogheemraadschap die gericht is op realisatie. 

 

Beheersing financiën 

 

Uit de prijsvraag komt een concreet plan, waarbij de beschikbare middelen randvoorwaardelijk zijn. 

 

Beheersing kwaliteit 

 

Dit project is gericht op kwaliteitsverhoging beleving dijk. De projectgroep krijgt dit als uitgangspunt mee. 

 

Beheersing projectorganisatie 

 

Gemeente Den Helder is met HHNK primair verantwoordelijk voor dit project. Vanuit de projectgroep komen de 
voorstellen naar het college van B&W. 
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Beheersing informatie 

 

De informatievoorziening wordt meegenomen en is onderdeel van de opdracht van de projectgroep.  

 

Beheersing burgerparticipatie / overheidsparticipatie 

 

Diverse partijen zijn hierbij betrokken (zie boven). 

 

Beheersing communicatie 

 

Per fase wordt een communicatieplan gemaakt. 

 

Beheersing duurzaamheid 

 

Uitgangspunt is duurzaam, multifunctioneel gebruik van de dijk. 

 

Beheersing risico’s 

 

Het risico zit vooral in de complexiteit van de besluitvorming over multifunctioneel gebruik van de dijk. Hierover is 
intensief overleg met het Hoogheemraadschap nodig. 

 

Beheersing raakvlakken 

 

Het project heeft samenhang met bevordering kustontwikkeling (provinciale visie op zonering kust), mogelijk 
invloed op Building with Nature modellen en toegankelijkheid Waddenzee (Waddenbaai). 

 

Bijlagen 

 

Nationale visie kustplaatsen  

http://rijksoverheid.minienm.nl/nvk/NationaleVisieKust_print.pdf 

 

Atelier Kustkwaliteit 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjB0PC536rQAhWHKcAKHarZ
DsQQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Frepository.tudelft.nl%2Fassets%2Fuuid%3A7983fdd8-f470-4a9d-aecc-
e2495f837f43%2FWerkboek_AKK_Karakteristiek_kustplaatsen_Noord-
Holland.PDF&usg=AFQjCNHjkYprxEPRCpCtZTZ1CGuAGsWKsw&sig2=iw9JcFWEgX_59l4XrgpMTQ 

 

Den Helderse Dijk 

http://www.cultuurcompagnie.nl/clientdata/downloads/den-helderse-dijk.pdf 

 

http://rijksoverheid.minienm.nl/nvk/NationaleVisieKust_print.pdf
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjB0PC536rQAhWHKcAKHarZDsQQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Frepository.tudelft.nl%2Fassets%2Fuuid%3A7983fdd8-f470-4a9d-aecc-e2495f837f43%2FWerkboek_AKK_Karakteristiek_kustplaatsen_Noord-Holland.PDF&usg=AFQjCNHjkYprxEPRCpCtZTZ1CGuAGsWKsw&sig2=iw9JcFWEgX_59l4XrgpMTQ
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjB0PC536rQAhWHKcAKHarZDsQQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Frepository.tudelft.nl%2Fassets%2Fuuid%3A7983fdd8-f470-4a9d-aecc-e2495f837f43%2FWerkboek_AKK_Karakteristiek_kustplaatsen_Noord-Holland.PDF&usg=AFQjCNHjkYprxEPRCpCtZTZ1CGuAGsWKsw&sig2=iw9JcFWEgX_59l4XrgpMTQ
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjB0PC536rQAhWHKcAKHarZDsQQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Frepository.tudelft.nl%2Fassets%2Fuuid%3A7983fdd8-f470-4a9d-aecc-e2495f837f43%2FWerkboek_AKK_Karakteristiek_kustplaatsen_Noord-Holland.PDF&usg=AFQjCNHjkYprxEPRCpCtZTZ1CGuAGsWKsw&sig2=iw9JcFWEgX_59l4XrgpMTQ
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjB0PC536rQAhWHKcAKHarZDsQQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Frepository.tudelft.nl%2Fassets%2Fuuid%3A7983fdd8-f470-4a9d-aecc-e2495f837f43%2FWerkboek_AKK_Karakteristiek_kustplaatsen_Noord-Holland.PDF&usg=AFQjCNHjkYprxEPRCpCtZTZ1CGuAGsWKsw&sig2=iw9JcFWEgX_59l4XrgpMTQ
http://www.cultuurcompagnie.nl/clientdata/downloads/den-helderse-dijk.pdf
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REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 
 

Frame: Attractieve Noordzeekust 
Projectnaam: 
 
Herontwikkeling onderzoekslocatie Petten EH 
Campus 

Datum:  

24 november 2016 

Bestuurlijke opdrachtgever: 

Burgemeester M. van Kampen & 

Wethouder J.  Beemsterboer 

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: 

Baukje de Jong  

Jaarprogramma/jaarschijf: 2017 / 2018 / 2019 / 2020 e.v. 

 

Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 

Naam: Bijdrage uit 

Investeringsfonds 

Omschrijving project Uitwerking 

Gebiedsontwikkeling 

Energy&Health Campus 

Petten 

€ 1.500.000,-- Het huidige afgesloten OLP terrein 

in Petten wordt getransformeerd tot 

een open (deels) toegankelijk 

gebied voor energie en 

gezondheid: Energy & Health 

Campus.  

Het project bestaat uit  

1) het vergroten van de 

aantrekkelijkheid van het 

gebied als inspirerende 

werkomgeving voor 

internationale 

wetenschappers en 2) het 

behouden en uitbreiden 

van de werkgelegenheid.  

 

Nadere omschrijving project. Indien een projectplan aanwezig is graag als bijlage toevoegen. 

Er is een projectplan in voorbereiding 

 

 

Projectomschrijving 

 

Het huidige afgesloten OLP terrein aan de Westerduinweg 

in Petten wordt getransformeerd tot een open (deels) 

toegankelijk gebied voor energie en gezondheid: Energy & 

Health Campus.  

 

Het terrein is ca. 60 ha groot en in eigendom van 

Staatsbosbeheer. Op dit moment zijn de volgende bedrijven 

op het terrein gevestigd; ECN, NRG en Mallinckrodt. Alle 

partijen leveren een bijdrage aan nucleair-, technologisch- 

en/of duurzaamheidsonderzoek.  

 

Op dit moment is het OLP terrein volledig afgesloten en 

rondom voorzien van hekken. Het terrein vormt een barrière 

tussen Petten en Sint Maartenszee. Het gesloten karakter 

van het terrein, de deels gedateerde en gebouwen maken 

het terrein onaantrekkelijk. Dit heeft effect voor het imago 

van het OLP terrein en de daar opererende bedrijven.   
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Wij willen de kans benutten om Energy & Health Campus op de kaart te zetten als inspirerende 

wetenschapsomgeving. Het gebied levert een belangrijk aandeel in de werkgelegenheid van de regio, ca. 1.600 

mensen zijn dagelijks werkzaam bij de aanwezige bedrijven op het terrein. Op dit moment overweegt de 

Rijksoverheid de toekomst van ECN en de daarbinnen vallende bedrijfsonderdelen NRG, Beleidsstudies en 

Duurzaam. Dat biedt kansen voor meer duurzaam onderzoek op het terrein, maar brengt ook risico’s mee voor de 

gehele werkgelegenheid op het terrein. Als de overheid tot verplaatsing zou overgaan zouden potentieel minimaal 

400 arbeidsplaatsen verloren gaan.  

 

In 2024 is de realisatie van de nieuwe Pallas reactor gepland. Met de realisatie van de reactor wordt Pallas/NRG 

wereldmarktleider in het produceren van isotopen voor diagnose en behandeling van voornamelijk kanker. Ook 

heeft de centrale een belangrijk aandeel in het leveren van nucleair-technologisch onderzoek voor verschillende 

toepassingen, waaronder nieuwe behandeltechnieken. De Pallas centrale is de eerste isotopencentrale die 

afhankelijk is van private investeringen, waarbij deze private investeerders ook de verdere ontwikkelingen op het 

OLP terrein aandachtig volgen. 

 

Het terrein heeft zowel regionaal, nationaal als internationaal een belangrijke functie. Nederland is een belangrijke 

speler in de innovatie van duurzame energie technieken en toepassingen. Hiermee neemt Nederland een forse rol 

in een toekomst die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Ook levert Nederland vanuit de NRG reactor 

zo’n 30% van de wereldwijde vraag naar reactorisotopen. Met de voorgenomen sluiting van de Canadese centrale 

zal deze rol toenemen. Het belang van “Petten” wordt door de betrokken partijen onderkend. De partijen hebben 

zich vooralsnog georganiseerd in een stuurgroep:  

 

Partij Omschrijving Relatie tot het terrein 

Energie Centrum Nederland 

(ECN) 

Is een internationale top speler op het 

gebied van energie-innovatie. Voert 

onderzoek uit en geeft advies.  

Gebouweigenaar  

NRG Opereren van de nucleaire reactor. 

Ontwikkelen van isotopen voor zowel 

industriële toepassing als toepassing in de 

gezondheidszorg.  

Erfpachter en gebouweigenaar 

Staatbosbeheer Beheerder van natuur in Nederland Eigenaar terrein 

Ontwikkelingsbedrijf NHN Partij die namens de gemeenten in NHN 

werkt aan een economisch sterke regio.  

 

Gemeente Schagen  Direct belanghebbende, 

aanjager  

Mallinckrodt* Produceren en distribueren van nucleaire 

medicijnen t.b.v. de gezondheidszorg.  

Gebruiker/huurder gebouwen 

JRC*  JRC is de interne wetenschappelijke 

dienst van de Europese Commissie (EC).  

Het JRC heeft als doel om via  

onderzoek invloed uit te oefenen op 

het leven en het welzijn van de Europese 

burgers. 

Gebouweigenaar  

Ministerie van Economische 

Zaken* 

 Belanghebbende 

Provincie NH*  Belanghebbende 

 

*Laatst genoemde partijen zijn niet volledig deelnemer van de stuurgroep, deze worden betrokken op de 

momenten dat dit nodig wordt geacht. Zij zijn vooralsnog geen initiatiefnemer van de gebiedsontwikkeling.  

 

In opdracht van de stuurgroep is begin 2016 een toekomstscenario opgesteld. Hieruit blijkt dat het gebied een 

enorme potentie heeft op het gebied van het ontwikkelen van sustainable energy. Zowel op regionaal, nationaal als 

internationaal niveau leveren de aanwezige bedrijven (NRG, ECN, JRC en Mallinckrodt) een wereldwijde bijdrage 

aan nucleaire geneeskunde, technologisch, duurzaamheidsonderzoek en de productie van medicijnen. Met de 

realisatie van de nieuwe (Pallas) reactor in 2024 zal dit alleen maar toenemen. Het versterken van het onderzoek 

naar duurzame energie door ECN en het realiseren van een aantrekkelijk en open gebied zijn basis voorwaarden 

voor de realisatie van de gebiedsvisie. Hier zet de stuurgroep dan ook vol op in. 
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Het project bevindt zich op dit moment nog in de initiatiefase. Om de haalbaarheid van het toekomstscenario te 

onderzoeken is op 15 september een expertmeeting/marktconsultatie gehouden. De expertmeeting en de 

ontwikkelingen omtrent ECN en TNO gaven aanleiding tot het vormen van een projectgroep. Deze projectgroep is 

in oktober van start gegaan. De projectgroep heeft als opdracht in 2017 de haalbaarheid van het Energy & Health 

campus te toetsen. Dit zal resulteren in een of meerdere realistische scenario’s voor het gebied. Tijdens dit proces 

zullen tevens de quick wins in kaart en voor zover mogelijk tot uitvoering worden gebracht.  

 

Met deze aanvraag wil de gemeente de hiervoor genoemde doelen in 2017 realiseren. Tevens geeft de aanvraag 

een doorkijk naar de verwachte investeringen in de daaropvolgende jaren. De beoogde gebiedsontwikkeling en de 

daarmee gemoeide investeringen zullen in de komende 5 tot 10 jaar plaatsvinden. Een exacte jaarlijkse raming is 

in deze fase van het proces nog niet te maken. Daarom zal de investeringsaanvraag aan de hand van de 

ontwikkelingen jaarlijks worden herijkt en opnieuw worden ingediend. De betrokken partijen zijn zich ervan bewust 

dat de definitieve ontwikkeling van het terrein mede afhankelijk is van het besluit van de Rijksoverheid omtrent de 

toekomst van ECN.  

 

Tijdens het gehele voortraject fungeert de gemeente als aanjager van het proces met als doel de realisatie van het 

Energy & Health Campus en daarmee de versterking van de werkgelegenheid.  

 

 

Doelstelling van het project 

 

De doelstellingen van het Energy & Health Campus, zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau zijn: 

 

1.Het creëren van een aantrekkelijk en open (werk)gebied, middels 

a. Realiseren van een economisch sterk, multifunctioneel en levendig gebied  

b. Bieden van een inspirerende wetenschapsomgeving door betere aansluiting op de omgeving 

c. Het Energy & Health campus concept positioneren en branden 

d. Betere aansluiting bij studenden en promovenda door camupsfacaliteiten 

e. Onderbrengen van het eigendom en beheer van het vastgoed in een aparte entiteit.  

f. Het realiseren van interactief kennis- en informatiecentrum 

g. Verbeteren van de toegankelijkheid, (gedeeltelijk) openbaar terrein realiseren 

h. Verbeteren van de infrastructuur (zowel wegen, OV verbinding, parkeergelegenheid als IT) 

i. Behouden en verbeteren van de veiligheid  

 

Toekomst: Het Energy & Health Campus heeft een interactief kennis- en informatiecentrum op locatie (denk aan 

NEMO, Geofort), bedoeld voor schoolkinderen/jeugd uit de regio, recreanten en toeristen uit binnen- en buitenland. 

Het centrum ligt midden op het terrein en is tevens geschikt als congreslocatie voor toonaangevende 

wetenschappelijke (inter)nationale congressen en evenementen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. 

Er zijn tevens horeca- en short stay faciliteiten.  

 

2.Groei van werkgelegenheid, middels 

 

j. Realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe partijen (klein en groot)  

k. Meer ruimte voor diversificatie van partijen door middel van transformatie en nieuwbouw 

l. Meer ruimte voor innovatie, duurzaamheid en energie 

m. Behoud van bestaande activiteiten (b.v. ECN zon-laboratorium) 

n. Aantrekkelijke locatie voor nationale en internationale kenniswerkers/wetenschappers 

 

Toekomst: Het Energy & Health Campus is een inspirerende omgeving waar wetenschappers in nucleaire 

gezondheid en duurzame energie vanuit de hele wereld graag willen werken. Het terrein kenmerkt zich door de 

goede aansluiting op de omgeving, bijvoorbeeld door het faciliteren van sportfaciliteiten zoals mountainbiken in de 

duinen, maar ook een bedrijfskantine aan het strand. Juist omdat het terrein niet in een binnenstad gelegen is, 

biedt het uitstekende mogelijkheden voor innovatieve experimenten en de rust om goed onderzoek te doen. Door 

het terrein open te stellen voor start-ups en spin-outs versterkt de wetenschap direct ook nieuwe bedrijvigheid. 
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Bestuurlijke doelstellingen gemeente Schagen 
 

o. Versterken en bestendigen van de werkgelegenheid  
p. Behoud en groei van hoogwaardige (wetenschappelijke) werkgelegenheid  
q. Versterken van de combinatie tussen toerisme en Energy & Health campus door toelichting over 

sustainable energy en nucleaire gezondheid 
 

Toekomst: Energy & Health Campus is een aantrekkelijke wetenschapsomgeving op het gebied van duurzame 
energie en nucleaire gezondheid. Wetenschappers vestigen zich in het gebied van hun werkgever en versterken 
daarmee de gemeenschappen in de regio. (Ook op dit moment zijn de (ex)medewerkers van OLP bedrijven van 
groot belang voor het verenigingsleven in de regio). Door letterlijk de deuren te openen en het publiek te 
informeren heeft Energy & Health campus een aantrekkende werking op bezoekers en toeristen. “Wij maken de 
wereld duurzaam en genezen mensen van ernstige ziekten en daar zijn we trots op.”  

 

 

Resultaat van het project 

 

Het realiseren van een gefaseerde organische gebiedsontwikkeling die voldoet aan de bovengenoemde 

doelstellingen en leidt tot een levendig Energy & Health Campus. Door de aandacht voor het vastgoed bij een 

specialist onder te brengen versterken wij het terrein en kan ECN zich focussen op het wetenschapsprogramma. 

De vastgoedeigenaar kan dan ook aandacht bieden aan het aantrekken en faciliteren van spinn outs en start ups. 

 

De gemeente fungeert binnen het project als aanjager en faciliteert de gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat zij 

volledige medewerking zal verlenen aan de benodigde bestemmingsplanwijzigingen of in een tijdelijke afwijking 

voorziet. Eventueel kan er besloten worden tot tijdelijke investeringen die in de exploitatiefase worden 

terugverdiend.  

 

 

Relatie met het Regionaal Ambitiedocument 

 

Gelet op de ontwikkelingen op en rond de onderzoek locatie Petten is als toekomstbeeld voor deze locatie 

vastgelegd een doorontwikkeling tot een Energy & Health Campus. Het toekomstbeeld en de daarbij behorende 

ambitie om dit te realiseren is vastgelegd in het frame attractieve Noordzeekust van het Regionaal 

Ambitiedocument. Als actie is opgenomen het opstellen van een masterplan voor de gehele onderzoek locatie 

Petten en zijn omgeving. 

 

 

Benodigd budget in 2017 / 2018 / 2019 / 2020  

 

Jaar Fase Benodigd budget 

2017 Haalbaarheidsfase* €    150.000,- 

2018 Realisatiefase 1.0 €    700.000,- 

2019 Realisatiefase 2.0 €    500.000,- 

2020 Realisatiefase 3.0 €    100.000,- 

TOTAAL  € 1.500.000,-  

 

Vooruitlopend op de komst van Pallas is er een natuurlijk moment ontstaan om ook de rest van het terrein te 

innoveren. In de haalbaarheidsfase zullen wij de omvorming van de OLP tot Energy & Health Campus uitwerken 

en worden de investeringen in de inrichting van de campus in kaart gebracht. Met name in het versterken van het 

terrein heeft de gemeente een rol. De investeringen hierin worden naar verwachting gespreid over de jaren 2017 

t/m 2020. Er wordt een communicatiestrategie voor de verschillende ontwikkelfasen uitgewerkt. Beide zijn erop 

gericht om al in 2017 een eerste mijlpaal te realiseren; gedeeltelijke toegankelijkheid van het terrein en 

imagoverbetering.  
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Projectfasering  

 

 Fase Activiteit Gereed 

1 Initiatief -Toekomstscenario Energy & Health Campus Q1 2016 

  -Marktconsultatie Q4 2016 

  -Inrichten projectorganisatie Q4 2016 

  -Vaststellen scenario’s Q4 2016 

  -Onderzoek aanpasbaarheid veiligheidsprotocol Q4 2016 

  -Lobby behoud alle ECN activiteiten in Petten Vanaf Q1 2016 

    

2 Haalbaarheid -Haalbaarheidsonderzoek op basis van scenario’s en 

investeringsanalyse 
Q1 2017-Q3 

2017 

  -Organisatiestructuur Q1 2017 

  -Positionering/communicatiestrategie Energy & Health Campus Q1 2017 

    

3 Realisatie -Gebiedsvisie en mijlpalen vaststellen Q4 2017 

  -Gefaseerde uitvoering gebiedsontwikkeling Q1 2018-Q4 

2024 

  1.0 Openbare zone vergroten, informatie/educatie wandeling.  Q1 2018 

  2.0 Ruimte bieden/realiseren voor start-ups en spin-offs, aanleggen 

openbare ruimte 
Q1 2019 

  3.0 Realisatie nieuwbouw, interactief kennis- en informatiecentrum, 

short-stay faciliteiten, congrescentrum  
Q1 2020 

    

4 Exploitatie -Parkmanagement Vanaf Q1 2018 

  -Realisatie van de nieuwe Pallas reactor Vanaf Q1 2018  

 
 
 
Indien haalbaar is het wenselijk om al voor de realisatiefase een deel van het terrein open te stellen en 
realisatiefase 1.0 en 2.0 alvast (gedeeltelijk) vorm te geven. Dit mits voldaan wordt aan de veiligheidsprotocollen. 
 
 

Beslismomenten 

 

Fase Beslismoment Gremium 

Initiatief > Haalbaarheid Behoud alle activiteiten ECN EZ 
Provincie 
Bestuur ECN/NRG 

 Definitief scenario Stuurgroep* 

 Organisatiestructuur Stuurgroep 
Bestuurders stuurgroep 
College gemeente Schagen 

 Haalbaarheid + financiële analyse Stuurgroep* 
Bestuurders stuurgroep 
College gemeente Schagen 

   

Haalbaarheid > Realisatie Gebiedsvisie  Stuurgroep 
Klankbordgroep* 

 Investeringsanalyse Stuurgroep 

   

Realisatie > Exploitatie Parkmanagement  Stuurgroep 

 Realisatie Pallas Reactor EZ  
Provincie 
Bestuur Pallas 
Gemeente Schagen 

 
*Totdat de nieuwe organisatiestructuur bekend is wordt gesproken over een stuurgroep 
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Beheersing tijd 

 

Zie projectfasering op hoofdlijnen.  

 

 

Beheersing capaciteit 

 
De capaciteit wordt tijdens de haalbaarheidsfase ingevuld met een projectteam, alle betrokken stuurgroepleden 
hebben een teamlid voor de projectgroep afgevaardigd.  
Het projectteam bestaat uit:  

- Menno Schreuder: ECN/NRG 
- Livina Tummers: Staatsbosbeheer 
- Marco Visser: Stichting Pallas 
- Ivon Soldaat: Provincie NHN 
- Hesther Bouwma: Ontwikkelingsbedrijf NHN 
- Baukje de Jong: Gemeente Schagen  

Naar verwachting zal er op korte termijn een afgevaardigde van JRC aansluiten.  
 
De opdracht (fase 1/2): 

- De droom (visie Energy & Health Campus 2025) wordt concreet gemaakt. Pijlers en doelstellingen worden 
beschreven en vastgelegd tussen de verschillende partijen.  

- Haalbaarheidsstudie: het vastleggen van het DNA van de EHC door het doen van een studie naar het 
marktperspectief. Hierbij worden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor het succes van de 
EHC op scherp gesteld. Een stake- en shareholdersanalyse, wat zijn de belangen van de betrokken 
partijen en wat kunnen wij van deze partijen verwachten en een gebiedsanalyse zijn hierbij belangrijk.  

- Conceptontwikkeling: de droom wordt vertaald naar ambitie(s). In een houtskoolschets, illustratieve 
doorsnede, landschappelijke inpassingen en/of scenario worden de kansen gepresenteerd.  

- De quick wins signaleren en indien haalbaar tot uitvoering brengen.  
 
Het projectteam wordt aangestuurd door een externe projectleider. Er is gekozen voor een externe projectleider, in 
verband met de complexiteit van de beoogde gebiedsontwikkeling en de benodigde expertise op dit gebied. 
Daarnaast vindt de stuurgroep het wenselijk de aansturing van het proces te laten plaatsvinden door een 
onafhankelijke partij.  
De capaciteit de teamleden wordt overigens niet ten laste van de benodigde investering gebracht. De teamleden 
hebben zich allemaal 4 tot 8 uur per week ten behoeve van het project beschikbaar gesteld.  
 
Voor de lobby activiteiten ten behoeve van het behoud van ECN voor het terrein, is reeds een externe lobbyist 
aangetrokken.  
 
De verdere fasering en invulling van capaciteit vloeit voor uit het haalbaarheidsonderzoek  
 
 

Beheersing financiën 

 
Het genoemde budget is vooralsnog een inschatting van kosten. Het budget zal aan de hand van het 
haalbaarheidsonderzoek en uitgevoerde ramingen jaarlijks aangescherpt worden.  
 
 

Beheersing kwaliteit 

 
De gewenste kwaliteit wordt bereikt door: 

- Het vaststellen van projectorganisatie en het realiseren van een organisatie-entiteit.  
- Betrokkenheid van relevante stakeholders bij de gebiedontwikkeling (klankbordgroep) 
- Formuleren van gezamenlijke en individuele hoofd- en tussendoelen 
- Het definieren en nastreven van mijlpalen 

 

 

Beheersing projectorganisatie 

 
De regie voor het project is belegd bij de gemeente Schagen. De projectorganisatie is nog niet vastgelegd, tevens 
is er nog geen organisatie-entiteit opgericht. Er wordt aan gewerkt om dit nog voor eind 2016 te realiseren. De 
voorlopige structuur is hieronder weergegeven: 
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Regionaal Ambitiedocument 
 

 

Frame : Attractieve Noordzeekust 
Projectnaam  
 
Identity matching 
 

Datum:  

24 november 2016 

 

Bestuurlijke opdrachtgever: 

Wethouder E. Krijns 

 

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: 

Anke Rolsma 

 

Jaarprogramma/jaarschijf: 2017 / 2018 / 2019 / 2020 (aangeven jaar) 

  
Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 

Naam: Bijdrage uit 
Investeringsfonds 

Omschrijving project Uitwerking 

Identity Matching € 260.000,00 Gezamenlijke aanpak met de 
(recreatie)ondernemers gericht 
op de identiteit van de 
kustplaatsen. 

Bepalen hoe de kustplaatsen 
hun bezoekers duurzaam aan 
zich kunnen binden met een 
onderscheidend en 
herkenbaar aanbod. 

Uitvoeren van maatregelen. 

 

Projectomschrijving 

 

Vanuit de het project Identiteit Kustplaatsen van Noord-Holland (“Identity Matching”) is voor diverse kustplaatsen 
het “DNA” bepaald. Identity Matching bestaat uit verschillende fases (namelijk Transactie, Network of Values, 
Identity Matching en Marketing & Communicatie). De eerste fase is getrokken en gefinancierd door de provincie. In 
deze fase is de identiteit van de kustplaatsen bepaald. Nu moeten activiteiten en werkzaamheden plaatsvinden die 
de identiteit van onze kustplaatsen vertalen in het aanbod en de openbare ruimte. Dit gebeurt door het doorlopen 
van de vervolgfases van de Identity Matching Methode: 

 Fase 2 Network of Values 

In de tweede fase wordt  de identiteit vertaalt in een “marketing landscape”.  In deze fase wordt onder andere een 
concurrentie-onderzoek gedaan (hoe onderscheid een kustplaats zich van een andere kustplaats?) en worden de 
trends en ontwikkelingen (welke trends of ontwikkelingen hebben raakvlakken met de identiteit van een 
kustplaats?) in kaart gebracht. Uiteindelijk worden deze analyses vertaalt in marketing landscape (o.a. een slogan 
en visualisatie).  
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 Fase 3 Identity Matching 

In de derde fase wordt de identiteit (fase 1) ‘gematcht’ aan de marketing landscape door middel van een 
‘Destination Branding Concept’. In hoeverre sluit het huidige (toeristische) aanbod aan op de gekozen marketing 
landscape en welk aanbod ontbreekt? Welke landmarks (een herkenbaar punt of ding) moeten worden ontwikkeld? 
En welke verhalen passen de marketing landscape? Fase 3 bevat een plan van aanpak voor fase 4 (o.a. 
inventarisatie van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd).  

 Fase 4 Marketing & Communicatie 

Fase 4 betreft vertaling en uitvoering van de drie eerdere fases door middel van marketing en communicatie.  

 

De kustplaatsen in de gemeente Schagen hebben alle fases al doorlopen en Den Oever is reeds begonnen aan 
fase 2. Dit kan gevolgen hebben voor de verdeling van het budget, maar biedt ook kansen: er is al veel kennis 
aanwezig in de regio.  

 

Doelstelling van het project 

 

De identiteit van kustplaatsen tot uitdrukking laten komen in (soms kortlopende) formules voor winkels, horeca, 
recreatiebedrijven en evenementen, maar ook maatregelen in de openbare ruimte. 

 

Resultaat van het project 

 

De identiteit kan worden vertaald in de omgeving door middel van maatregelen die aansluiten op de Identity 
Matching methode. Daartoe worden voor de plaatsen waarvoor de eerste fase van Identity Matching is doorlopen, 
nu ook de volgende fasen doorlopen.  

 

Relatie met het Regionaal Ambitiedocument 

 

Dit project is onderdeel van het in het frame “Attractieve Noordzeekust”, in het regionaal ambitiedocument is 
benoemd te streven naar “aantrekkelijke kustplaatsen met eigen identiteit en een onderscheidend profiel. Het 
Identity Matching project is een goede manier om deze ambitie te concretiseren. Het Identity matching project kan 
ook handvaten bieden voor de ambitie om kwalitatieve en kwantitatieve afspraken voor verblijfsaccommodaties te 
maken. Hiernaast is het een manier om de profielen van verschillende gebieden te definiëren (Planet Texel / Den 
Helder: Vestingstad aan zee / Schagen: complete historische (markt)stad) en deze profielen te gebruiken als input 
voor de DMO HbA. Dit project heeft dus ook relatie met de bestuursopdracht Destinatiemarketing en kan bijdragen 
aan het bereiken van het doel van de destinatiemarketing opdracht; “Noord-Holland Noord” in top 5 van 
toeristische regio’s met “meer bezoekers die meer geld uitgeven“.  

 

Benodigd budget in 2017 / 2018 / 2019 / 2020  

 

Per jaar € 65.000,-. Inzet budget voor vervolgfasen van het proces Identity Matching (afhankelijk van de fase waar 
de betreffende kustplaats in zit). Eventueel overblijvend budget kan i.s.m. DMO HbA en lokale 
citymarketingorganisaties als extra budget voor de uitvoering benut worden.  
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Projectfasering en beslismomenten 
 

 

 2016 Startsessie met ambtelijke projectgroep o.a. Plan van aanpak fase 2 en fase 3 opstellen. 
Onderdeel van het plan van aanpak is hoe wordt 
omgegaan met het feit dat iedere gemeente in een 
andere fase zit van de Identity Matching Methode (bijv. 
Schagen heeft alle fases al doorlopen); welke 
gevolgen heeft dit voor de verdeling van het budget en 
hoe wordt omgegaan met kennis (bijv. de gemeente 
Schagen).  

Eerste 
kwartaal 
2017 

Plan van aanpak afstemmen met DMO en 
CM Den Helder  

 

Eerste 
kwartaal 
2017 

Plan van aanpak fase 2 en fase 3 
voorleggen in regionaal 
portefeuillehoudersoverleg EZ (ter 
besluitvorming) en provincie thema 
kustplaatsen(ter afstemming).  

 

2017 Fase 2 en fase 3 uitvoeren  Terugkoppeling in regionale 
portefeuillerhoudersoverleg RO EZ.  

Stuurgroep De Kop Werkt! 

Vierde 
kwartaal 
2017 

Inventarisatie werkzaamheden fase 4 en 
plan van aanpak opstellen fase 4 door 
ambtelijke projectgroep. 

 

Eerste 
kwartaal 
2018 

Plan van aanpak fase 4 voorleggen in 
regionaal portefeuillehoudersoverleg EZ 
(ter besluitvorming), provincie (ter 
afstemming) en stuurgroep De Kop Werkt! 
(ter besluitvorming). 

 

2018 Fase 4 uitvoeren Terugkoppeling in regionale 
portefeuillehoudersoverleg EZ. 

 

 

Beheersing tijd 

 

Het plan van aanpak van fase 2 en fase 3 wordt in het eerste kwartaal 2017 voorgelegd ter besluitvorming. Het 
plan van aanpak fase 4 wordt in het eerste kwartaal 2018  voorgelegd ter besluitvorming. 

 

Beheersing capaciteit 

 

Een ambtelijke projectgroep van medewerkers uit de 4 gemeenten worden extern ondersteund om de profielen met 
de ondernemers uit te werken in projecten.  

 

Beheersing financiën 

 

Aan het eind van fase 3 wordt de stuurgroep een voorstel voorgelegd voor de bijdragen vanuit De Kop Werkt! voor 
de benoemde projecten. 
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Beheersing kwaliteit 

 

De ambtelijke projectgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het project. 

 

Beheersing projectorganisatie 

 

De projectorganisatie wordt samengesteld uit medewerkers van de 4 gemeenten. Ook in deze fasen is de provincie 
Noord-Holland nauw betrokken.  

 

Beheersing informatie 

 

De projectleiding zorgt ervoor dat het portefeuillehoudersoverleg EZ regelmatig geïnformeerd wordt over de 
voortgang. 

 

Beheersing burgerparticipatie / overheidsparticipatie 

 

Ondernemers worden net zoals in fase 1 betrokken bij de vervolgfases. 

 

Beheersing communicatie 

 

In het plan van aanpak wordt een communicatieplan met de bewoners en ondernemers opgenomen. Bewoners en 
ondernemers spelen net als in fase 1 een belangrijke rol in de uitvoering van fase 2 en 3.  

 

Beheersing duurzaamheid 

 

n.v.t.  

 

Beheersing risico’s 

 

Een risico is de hoeveelheid projecten en organisaties die iets doen met marketing e/o toerisme in de Kop. Door 
goede communicatie en afstemming met de betrokken partijen (o.a. provincie, DMO, citymarketing Den Helder) 
worden deze risico’s beperkt.  

 

Beheersing raakvlakken 

 

Het project heeft raakvlak met het regionaal project DMO en citymarketing Den Helder en andere projecten 
voortvloeiend uit het frame Attractie Noordzeekust uit het ambitiedocument. De projectgroep houdt contact met de 
desbetreffende projectgroepen voor afstemming en het voorkomen van overlap.  

Identity Matching heeft raakvlakken met de volgende ambities van de Attractieve Noordzeekust: 

 Het hoogwaardig recreatief en toeristisch ‘product’ Noordzeekust.  

 ‘Mengzone-strategie’, maatwerk en goede samenwerking partijen.  

 Aantrekkelijke kustplaatsen met eigen identiteit en eigen profiel. 
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Bijlagen 

 

Voor informatie over fase 1 en het vervolgproces wordt verwezen wordt naar Keuze aan de kust van het Project 
Identiteit kustplaatsen van Noord-Holland  
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Bestuurlijke opdrachtgever:  Marjan van kampen, burgemeester gemeente Schagen, 
     Jelle Beemsterboer, wethouder gemeente Schagen 
Ambtelijk opdrachtgever:  Baukje de Jong, beleidsmedewerker Vastgoed 
Projectleider:   Thijs Pennink, directeur ontwikkelingsbedrijf NHN 
Stuurgroep:   Remco van Lunteren, directeur ECN 
     Niels Unger, directeur NRG 
     Mallinckrodt 
     Jaap Bond, gedeputeerde Provincie Noord Holland 
     Vertegenwoordiger Ministerie EZ 
 
 

Beheersing informatie 

 
Dit vormt een belangrijk onderdeel van de communicatiestrategie, deze dient nog te worden vastgesteld en wordt 
uitgewerkt tijdens de haalbaarheidsfase.  

 

 

Beheersing burgerparticipatie / overheidsparticipatie 

 

Zie communicatie.  

 

 

Beheersing communicatie 

 
De positionering/communicatiestrategie wordt tijdens de haalbaarheidsfase door de projectorganisatie bepaald en 
vastgelegd.  
 
De actoren (belanghebbenden) in het ontwikkelingsproces zijn in kaart gebracht met een model ‘de kringen van 
invloed’. De cirkel is in te delen in: 

1. Meebeslissers (kern van de cirkel): dit zijn de actoren die directe invloed op het project hebben en directe 
invloed hebben op de besluitvorming 

2. Meewerkers: de actoren die daadwerkelijk een bijdrage zullen leveren aan het project 
3. Meedenkers: actoren waarvan de inbreng gewenst is.  
4. Meeweters: deze actoren spelen geen actieve rol in het project,maar moeten wel op de hoogte gehouden 

worden.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beheersing duurzaamheid 

 
Het Energie & Health Campus huisvest het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). ECN is een 
internationale topspeler op het gebied van energie-innovatie en richt zich op sustainable energy. Ze doen 
onderzoek op het gebied van zonne-energie, windenergie, biomassa, afval, energiebesparing, milieu, duurzame 
energiesystemen en leveren onafhankelijk beleids- en strategisch advies. Dit onderzoek is erop gericht innovatieve 
oplossingen te vinden om het gebruik van duurzame energie en toepassing van energiebesparing te bevorderen. 
 
Binnen het Energy & Health concept is de doelstelling dat ECN de innovatieve oplossingen zowel op het terrein als 
in de directe omgeving toepast.  
  

Partij Invloed

ECN 1

NRG 1

Staatsbosbeheer 1

Gemeente Schagen 1

Mallinckrodt 2

JRC 2

Ontwikkelingsbedrijf NHN 2

Veiligheidsregio NHN 2

Bewonerscommissie 3

Provincie NH 3

Minsterie van EZ 3

Inwoners van Petten en Sint Maartenszee 4
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Beheersing risico’s 

 

De risico’s zijn op dit moment nog onvoldoende in beeld, het identificeren is een belangrijk onderdeel van het 

haalbaarheidsonderzoek, vervolgens zullen de beheersmaatregelen worden vastgesteld. Risico management is 

een cyclus. Hier dient tijdens het gehele ontwikkelproces aandacht aan te worden besteed.  

 

  

Beheersing raakvlakken 

 
De gebiedsontwikkeling heeft direct raakvlakken met het Pallas project, de visievorming van Economische Zaken 
op de wetenschapsinfrastructuur rondom duurzame energie en de overheidsinvesteringen in wetenschappelijk 
onderzoek. In fysieke zin zijn er ook koppelingen met de structuurvisie Petten, de gebiedsontwikkeling Sint 
Maartenszee en de infrastructurele verbetering van de N9.  

 

 

Bijlagen 

 
N.v.t.  
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Bestuursopdracht Havens 
 

Projectnaam: 
 
Kade 43-46  

Datum:  

24 november 2016 

 

 

Bestuurlijke opdrachtgever:  

Wethouder E. Krijns 

 

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: 

Saskia de Rover (gemeente)/  

Kees Turnhout (PoDH) 

Jaarprogramma/jaarschijf: 2017, 2018, 2019 

  

Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 

Naam: Bijdrage uit 

Investeringsfonds 

Omschrijving project Uitwerking 

Verbreding Kade 43-46 

voor offshore schepen,  

 

€ 1.800.000,-- Kade 43-46: ontwikkeling 

verbrede (mogelijk ISPS) 

kade nabij de zeehaven, 

achter de Moormanbrug 

Het project bestaat uit de aanleg 

van een verbrede kade, 

gedimensioneerd op offshore 

schepen. HHNK zal de stabiliteit 

van de kering te herstellen. 

Tevens zal de gemeente Den 

Helder de op het dijklichaam 

gelegen weg en parkeerplaatsen 

herinrichten. 

 

 

Projectomschrijving 

 

Kade 43-46 is gelegen tussen de Moormanbrug en Het Nieuwe Werk, is ongeveer 

250 meter lang en is voorzien van twee (verouderde) vingerpieren. 
Kade 43-46 is in slechte onderhoudsstaat en dient gerenoveerd te worden, dit 

geldt in het bijzonder voor de stalen damwand. Daarnaast zijn ook de 

wrijfconstructie, vingerpieren, verharding en kadevoorzieningen (trappen, bolders, 

elektrakasten, etc.) in slechte conditie. Tijdens de overleggen en inspectie, eind 

2014 is Port of Den Helder na inspecties tot de conclusie gekomen dat de slechte 

staat van de damwand de uitstraling en het veilige gebruik negatief beïnvloed, 

maar niet direct constructieve risico’s voor de kade oplevert.  

De stabiliteit van het achterliggende dijklichaam (secundaire kering) blijkt echter 

niet in orde. De kering is in beheer bij het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, en is in april 2015 op de hoogte gesteld van de slechte staat van 

het dijklichaam. HHNK heeft hier vervolgens een onderzoek naar laten uitvoeren 

en naar verwachting zullen maatregelen getroffen moeten worden om de stabiliteit van de kering te kunnen 

waarborgen. 

 

Port of Den Helder ziet een kans om werk met werk te maken, en dit project als een ontwikkelproject tegemoet te 

treden.  
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Binnen dit project dient: 

- Port of Den Helder de kade een upgrade te geven welke tevens toekomstbestendig is, mogelijk met ISPS 

regime en eventueel gedimensioneerd op grotere schepen die de kade in de toekomst kunnen bereiken 

wanneer de Moormanbrug wordt vervangen;  

- Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de stabiliteit van de kering te herstellen; 

- De gemeente Den Helder de op het dijklichaam gelegen weg en parkeervoorzieningen her in te richten. 

 

 

Doelstelling van het project 

 

De doelstelling van het project Kade 43-46 voor Port of Den Helder is het aanleggen van een verbrede kade 

geschikt voor de offshore. Aangezien het naar verwachting een integraal project wordt dat ook doelen dient van het 

Hoogheemraadschap en de Gemeente zullen ook dijkstabilisatie en het verhogen van de verkeersveiligheid 

onderdeel uitmaken van de projectdoelstelling. Deze twee laatste doelen zullen echter niet gefinancierd worden 

vanuit de Bestuursopdracht Havens.  

 

 

Resultaat van het project 

 

Ontwikkeling van Kade 43-46 betekent een hoogwaardigere kade nabij de zeehaven.  De strategische 

toegevoegde waarde zal voorafgaand aan initiatie van het project nader in kaart worden gebracht. 

 

Benodigd budget in 2017 / 2018 / 2019 / 2020  

 

De investeringskosten voor dit project bedragen 4-6 miljoen euro voor de realisatie van de versterkte kade. Voor de 

ontwerpfase wordt in 2017 een bedrag van € 100.000 gevraagd. De overige investeringen vinden plaats in de 

periode 2018-2020. De totale bijdrage vanuit De Kop Werkt! bedraagt € 1.800.000 
 
 

Projectfasering  

 
De ontwerpfase begint in 2017. Uitvoering zal plaatsvinden vanaf 2018. 
 
 

Beslismomenten 

 

Beslisbevoegdheden liggen bij de betrokken partijen. Primair ligt het eigenaarschap van het project bij de Port of 

Den Helder. Het project Kade 43-46 maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma van Port of Den Helder, 

een programma voor de gebiedsontwikkeling in de haven van Den Helder voor de komende 20 jaar. 
 
 

Beheersing tijd 

 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (verantwoordelijk voor het dijklichaam grenzend aan de kade), de 
gemeente Den Helder als wegbeheerder zullen tezamen met de Port of Den Helder als verantwoordelijke voor de 
damwand en de achterliggende kade hierop toezien. 
 
 

Beheersing capaciteit 

 
Vanuit Port of Den Helder 
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Beheersing financiën 

 

Op dit moment wordt een businesscase (BC) opgesteld. Op basis daarvan zal op kostenbeheersing worden 

gestuurd. 

In het gebied ligt de Moormanbrug, deze zal tijdens de werkzaamheden van het project in gebruik blijven en naar 
behoren moeten blijven functioneren. Dit maakt het extra complex en dit zal mogelijk zorgen voor extra kosten 
(deze zullen opgenomen worden in de BC bij de post risico). 
Alhoewel de kosten voor het herstellen van de stabiliteit niet tot het project behoren zullen de werkzaamheden voor 
wel kunnen zorgen voor extra doorlooptijd van het project en zal dit extra afstemmingsacapaciteit vergen, 
Hetzelfde geldt voor de werkzaamheden die de gemeente Den Helder wil gaan uitvoeren aan/ op de dijk etc. 
 

Beheersing kwaliteit 

 
De gewenste kwaliteit wordt bereikt door:  

1.   Een adequate projectorganisatie in te richten die onder andere verantwoordelijk is voor de 
ontwerpkwaliteit. 

2.  Betrokkenheid van relevante stakeholders in de projectorganisatie 
 
 

Beheersing projectorganisatie 

 
Project is belegd bij Port of Den Helder.  
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Gemeente Den Helder worden betrokken in de 
projectorganisatie.  
 
 

Beheersing informatie 

 

De informatie is onderdeel van het project en daarmee de verantwoordelijkheid van Port of Den Helder. 

 

 

Beheersing burgerparticipatie / overheidsparticipatie 

 

De betrokken partijen maken onderdeel uit van de projectorganisatie. 

 

Beheersing communicatie 

 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor het dijklichaam dat direct aan de kade 
grenst, de gemeente Den Helder is wegbeheerder van de weg bovenop het dijklichaam en Port of Den Helder is 
verantwoordelijk voor de damwand en de achterliggende kade. Communicatie is benodigd om tot de goede 
projectuitgangspunten en verantwoordelijkheidsverdeling te komen. 

Er zal t.z.t. een communicatieplan opgesteld worden.  

Beheersing duurzaamheid 

 
n.t.b. 

 

Beheersing risico’s 

 
Risico van niet kunnen gebruiken Moormanbrug. Beheermaatregel: adequate planning maken. 
Risico van hogere kosten dan begroot. Beheersmaatregel: goede BC, adequate projectorganisatie, tijdig bijsturen 
en opnemen van risicobudget 
 

Beheersing raakvlakken 

Kade 43-46 is een van de projecten binnen de bestuursopdracht Havens en maakt onderdeel uit van de routekaart 
van Port of Den Helder.  

Bijlagen 

 
n.v.t. 
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Bestuursopdracht Havens 
 

Projectnaam Investeringsprogramma 
 
Paleiskade 2  

Datum: 24 november 2016 

 

 

Bestuurlijke opdrachtgever:  

wethouder E. Krijns 

 

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: 

Saskia de Rover (gemeente)/ 

Kees Turnhout (PoDH) 

Jaarprogramma/jaarschijf: 2017, 2018, 2019 

  

Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 

Naam: Bijdrage uit 

Investeringsfonds 

Omschrijving project Uitwerking 

Offshore Maintenance & 

Energyport:  

ontwikkeling Paleiskade 

2 tot offshore industrie 

locatie dmv aanleg 

diepzeekade 

€ 1.800.000,-- Paleiskade 2: ontwikkeling 

van kade en terrein t.b.v. 

de offshore industrie 

Het project bestaat uit de aanleg 

van kade en geschikt maken van 

aangrenzend terrein voor de 

offshore industrie. (Onderdeel van 

het project is  de compensatie van 

de Koninklijke Marine die een 

steiger verliezen). 

 

 

Projectomschrijving 

 

Het doel van het project Paleiskade 2 is het realiseren van een diepzeekade direct 

in de zeehaven, naast de huidige Paleiskade, inclusief een terrein achter de kade. 

Het project is nog niet opgestart, echter na de marktconsultatie is gebleken dat 

acute behoefte is aan Paleiskade 2. Daarom is dit project opgenomen in de 

categorie op te starten projecten op de korte termijn.  
Het project betreft een verlenging van de huidige Paleiskade met een kademuur van 
ongeveer 180 meter. Demping van het bassin tussen steiger 5 de huidige 
Paleiskade zal leiden tot een achtergelegen terrein van ongeveer 1,2 ha. De nieuwe 
kade kwalificeert zich op de korte termijn voor gebruik als supply base gericht op 
bevoorrading van de offshore markt voor olie en gas. Op de lange termijn is mogelijk 
ook bevoorrading van de offshore windmarkt mogelijk. De centrale ligging ten 
opzichte van open water rechtvaardigt intensief gebruik van het gebied. Gezien het 
relatief beperkte oppervlak van het achtergelegen te ontwikkelen terrein is het 
mogelijk voor bedrijven een combinatie met een andere locatie te zoeken, 
bijvoorbeeld Kooypunt (via de weg) of Kooyhaven (via binnenvaart). 

 

Doelstelling van het project 

 

De doelstelling van het project Paleiskade 2: aanleg van kade en terrein als “one stop supply base”.  
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Resultaat van het project 

 

Ontwikkeling van Paleiskade 2 betekent een toename van ruimte (kade en terrein) direct in de zeehaven. 
Daarnaast is een combinatie met locaties Kooyhaven en Kooypunt mogelijk. 

 
 

Benodigd budget in 2017 / 2018 / 2019 / 2020  

 
Op basis van ramingen in de verkennende fase wordt de investering voor het project geschat tussen de 8 en 14 
miljoen euro. Het project omvat onrendabele onderdelen, die de overheidsinvesteringen verantwoorden.  
Voor 2017 is € 100.000 benodigd voor de eerste fase van de uitvoering (ontwerp). 
Uitvoering 2018-2020. 
 
 

Projectfasering  

 
Het ontwerp wordt in 2017/2018 gemaakt. 
De aanleg vindt plaats in 2018/2019/2020 
 
 

Beslismomenten 

 
Overeenkomst met Koninklijke Marine over  steiger 5 en eventueel steiger 4. 
Bestemmingsplan Haven Den Helder (herziening in 2017) 
Overeenkomst met een klant voor  koop/huur/erfpacht Paleiskade 2 

 

De beslisbevoegdheden voor bovenstaande beslismomenten liggen bij de betrokken partijen. Primair ligt het 

eigenaarschap van het project bij de Port of Den Helder. Het project Paleiskade 2 maakt onderdeel uit van het 

uitvoeringsprogramma van Port of Den Helder (de routekaart), een programma voor de gebiedsontwikkeling in de 

haven van Den Helder voor de komende 20 jaar. 

Randvoorwaarde is dat de bedrijfsvoering van de Koninklijke Marine niet negatief beïnvloed mag worden. 

 

 

Beheersing tijd 

 
De projectgroep stuurt op de planning met daarin opgenomen de boven genoemde beslismomenten. 

 

 

Beheersing capaciteit 

 
Verantwoordelijkheid bij Port of Den Helder.  
 
 

Beheersing financiën 

 

In de komende fase waarin het project uitgewerkt wordt, zal een raming opgesteld worden. De businesscase zal de 

basis vormen voor de risicobeheersing. 

 

Beheersing kwaliteit 

 
De gewenste kwaliteit wordt bewaakt vanuit een adequate projectorganisatie  
 
 

Beheersing projectorganisatie 

 
Is belegd bij Port of Den Helder.  
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Beheersing informatie 

 

Informatiestromen zullen beheerst worden vanuit de projectorganisatie.. 

Het projectarchief zal worden beheerd bij Port of Den Helder.  

 

 

Beheersing burgerparticipatie / overheidsparticipatie 

 

Zie communicatie. 

 

 

Beheersing communicatie 

 

Het project kent de volgende belanghebbenden: Port of Den Helder, Koninklijke Marine, Gemeente Den Helder en 

klanten van Port of Den Helder. Zij zullen bij het project betrokken worden. 

Er zal t.z.t. een communicatieplan opgesteld worden door Port of Den Helder.  

 
 

Beheersing duurzaamheid 

 
Aanleg van Paleiskade 2 heeft o.a. ten doel: beperking van de verkeersbewegingen over de weg ten gunste van 
scheepsbewegingen. Dit laatste is  minder vervuilend.  

 

 

Beheersing risico’s 

 
Starten met de ontwikkeling bij een sluitende businesscase. 
 
 

Beheersing raakvlakken 

 
Het project Paleiskade 2  is opgenomen in de routekaart. Port of Den Helder is voornemens dit project uit te voeren  
in het kader van de Routekaart voor gebiedsontwikkeling in de haven. Er is een relatie met het project geluidruimte. 

 

 

Bijlagen 

 
n.v.t. 
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Bestuursopdracht Havens 

Projectnaam  
 
Marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore 
Logistics 

Datum:  

24 november 2016 

 

Bestuurlijke opdrachtgever: 

Wethouder E. Krijns 

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: 

Saskia de Rover 

 

Jaarprogramma/jaarschijf: 2017 / 2018 / 2019 / 2020  

 

Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 

 

Naam: Bijdrage uit 

Investeringsfonds 

Omschrijving project Uitwerking 

Marketingstrategie 

Maritime Maintenance & 

Offshore Logistics,  

 

€ 200.000,-- Strategie en activiteiten om 

regio internationaal op de 

kaart te zetten. 

 

 

 

Projectomschrijving 

 

Tijdens Offshore Energy 2016 is de nieuwe propositie met als North Sea Energy Gateway gepresenteerd. Het 

merk en de propositie zijn gericht op de offshore energiemarkt, die actief is vanuit de regio Noord-Holland Noord en 

die de Noordzee als verzorgingsgebied heeft.  

Het project is erop gericht om de kracht van de regio internationaal op de kaart te blijven zetten. 

 

 

Doelstelling van het project 

 

De positionering in 2017 verder versterken en in 2018-2020 blijven benutten en onderhouden. 

 

 

Resultaat van het project 

 
De strategische ligging, de ruimte, het innovatieve bedrijfsleven en de aanwezigheid van kennis en logistieke 
verbindingen worden internationaal bekendheid gegeven.  

 

 

Benodigd budget in 2017 / 2018 / 2019 / 2020  

 

Voor de positionering is voor de komende 4 jaar de volgende bijdrage nodig in de daarop gerichte activiteiten van 

het Ontwikkelingsbedrijf. 

2017: € 65.000 

2018: € 50.000 

2019: € 45.000 

2020: € 40.000 
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Projectfasering  

 
Planning 
De komende jaren is inzet nodig voor ondersteuning vanuit het Ontwikkelingsbedrijf NHN waarbij de inzet minder 
wordt naarmate de portal wordt uitgebouwd. 
 
 

Beslismomenten 

 
De presentatie heeft tijdens Offshore Energy 2016 plaatsgevonden. 
 
 

Beheersing tijd 

 
De werkgroep (bestaande uit vertegenwoordiging van Den Helder Airport, Port of Den Helder , HSV en 
Kennishaven) onder leiding van Ontwikkelingsbedrijf NHN zal gedurende de komende 4 jaar zich bezig blijven 
houden met de ontwikkeling en uitrol van de website en de marketing en communicatiemiddelen omtrent het 
nieuwe merk. De planning en deadlines zullen voornamelijk worden bepaald door grote internationale 
evenementen zoals de OTC in Housten (in mei) of de Offshore Energy beurs in oktober. Dan zullen er zaken klaar 
moeten zijn en opgeleverd moeten worden om een zo groot mogelijk bereik en impact te voorzien.  

 

 

Beheersing capaciteit 

 
De ambtelijke capaciteitsinzet is gericht op zicht houden op inzet Port of Den Helder en Ontwikkelingsbedrijf NHN. 
De uitvoering is verantwoordelijkheid Port of Den Helder.  
 
 

Beheersing financiën 

 
De middelen worden ingezet voor de inrichting van de portal (website) en de uitvoering van het marketing 
communicatieplan. 
 
 

Beheersing kwaliteit  

 
Ontwikkelingsbedijf NHN zal samen met de werkgroep de kwaliteitsbeheersing doen. Dit wordt gedurende het 
gehele proces getoetst aan de denktank door hun tussentijds op de hoogte te houden en akkoord te laten geven 
op voortgang van de ontwikkeling van de middelen. 
 

 

Beheersing projectorganisatie 

 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is beheerder van de Portal. 
 
 

Beheersing informatie 

 
De maritieme sector wordt door Port of Den Helder en Ontwikkelingsbedrijf op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen. 
Projectarchief bij Port of Den Helder. 

 

 

Beheersing burgerparticipatie / overheidsparticipatie 

 

De gemeente heeft regelmatig overleg met het Port of Den Helder en Ontwikkelingsbedrijf om het proces te volgen. 

 

 

Beheersing communicatie 

 
Portal gericht op communicatie. 
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Beheersing duurzaamheid 

 
Niet van toepassing. 

 

 

Beheersing risico’s 

 
Geen.  
Project is inmiddels uitvoering gereed, begroot en het draagvlak aangetoond. 

 

 

Beheersing raakvlakken 

 
Er is samenhang met andere projecten in de bestuursopdracht havens. Binnen de projectorganisatie voor de 
bestuursopdracht wordt de samenhang bewaakt.  

 

 

Bijlagen 

 
n.v.t. 
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Bestuursopdracht Haven 

Projectnaam  
 
Vaststellen en Maatregelen: geluidsruimte  

Datum:  

24 november 2016 

 

Bestuurlijke opdrachtgever:  

wethouder E. Krijns 

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: 

Saskia de Rover 

 

Jaarprogramma/jaarschijf: 2017, 2018, 2019 

  

Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 

Naam: Bijdrage uit 

Investeringsfonds 

Omschrijving project Uitwerking 

Onderzoek 

geluidsruimte, inclusief 

maatregelen.  

€ 300.000,-- Onderzoek geluidsruimte: 

achterhalen mogelijkheden 

om geluidsruimte te 

creëren om 

havenontwikkeling mogelijk 

te maken. 

Maatregelen geluid, n.a.v. 

geluidsonderzoek: aanpak 

aan de bron en ter 

buffering.  

Zie verderop. 

 

Nadere omschrijving project. Indien een projectplan aanwezig is graag als bijlage toevoegen. 

Er is een projectplan voor de verkenning van het project in voorbereiding.  

 

 

Projectomschrijving 

 

De geluidsruimte in de haven van Den Helder is zeer beperkt. Ruimtelijke ontwikkelingen zoals opgenomen in 
voorliggende Routekaart zijn slechts zinvol wanneer ontwikkelde terreinen en kades ook daadwerkelijk in gebruik 
genomen kunnen worden, voor activiteiten waaraan mogelijke milieueffecten verbonden kunnen zijn. Binnen het 
project RWS+ is berekend dat na ingebruikname van dit terrein geen nieuwe havenactiviteiten met geluidseffecten 
zijn toegestaan binnen de huidige normeringen. In de verkenning naar optimale benutting van de haven van Den 
Helder is een aanbeveling opgenomen integraal onderzoek te doen (niet casuïstisch) naar de geluidsruimte in de 
haven. Van belang is het onderzoek zodanig in te richten dat niet alleen de huidige situatie in beeld gebracht wordt, 
maar dat met name de kansen in kaart gebracht worden, waar geluidsruimte behaald kan worden. Hiertoe is 
samenwerking met de gemeente Den Helder en in het bijzonder de Koninklijke Marine van belang om 
mogelijkheden tot het vrijspelen van geluidsruimte te onderzoeken. Het onderzoek zal zich richten op de gehele 
haven.  

Uit het onderzoek zullen naar verwachting maatregelen volgen die geluidsruimte in de haven kunnen creëren. 
Mogelijkheden zijn maatregelen aan de bron van de geluidsproductie en maatregelen bij de kwetsbare objecten die 
hinder ondervinden van de geluidsproductie. Andere mogelijkheden zijn bedrijfsverplaatsingen, of maatregelen in 
de juridische sfeer. 
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Doelstelling van het project 

 

De doelstelling van het project is het creëren van geluidsruimte waardoor de haven zich economisch kan 

ontwikkelen en tevens de eventuele overlast voor de bevolking wordt beperkt. Daarvoor is het nodig te 

onderzoeken welke maatregelen benodigd zijn om dit te realiseren. 

 

 

Resultaat van het project 

 

Het beoogde resultaat is een economisch sterke haven wat van belang is voor de Kop van Noord-Holland en 

tevens een leefbare stad. 

 
 

Benodigd budget in 2017 / 2018 / 2019 / 2020  

 

Jaarschijf Benodigd budget Betreft 

2017 € 60.000,-- Onderzoek 

2018 € 120.000,-- Maatregelen 

2019 € 120.000,-- Maatregelen 

TOTAAL € 300.000,--  

 
Het benodigd budget vanuit de Kop Werkt zal worden aangewend voor kosten in de ontwerp-, voorbereidings- en 
uitvoeringsfase van projecten. Een geluidsonderzoek (jaarschijf 2017) wijkt in die zin af van een 
gestandaardiseerde projectfasering. Kosten die worden gemaakt in 2017 betreffen in feite inspanningen die vooraf 
gaan aan daadwerkelijke maatregelen en zijn zodoende te beschouwen als kosten voor de voorbereiding of het 
ontwerp van deze maatregelen.  
 
Verdeling is onder voorbehoud. 
 
 

Projectfasering  

 

Fase Inhoud van de activiteiten Planning in de tijd 

Uitvoering onderzoek incl 
aanbevelingen voor maatregelen 
(voorbereidings- en ontwerpfase) 

Uitvoering van het geluidsonderzoek Q4 2016 t/m Q2 2017 

Uitvoering maatregelingen, 
afgestemd op andere 
ontwikkelprojecten (Realisatiefase) 

In deze fase worden de maatregelen 
uit het onderzoek uitgevoerd, 
afgestemd op de actuele situatie en 
de andere ontwikkelprojecten van 
Port of Den Helder 

Q3 2017 t/m Q4 2019 

 
De stappen van het onderzoek betreffen: 

- Hanteer de nieuwe geluidssituatie na oplevering en ingebruikname van de (RWS+) als startpunt; 
- Onderzoek, door te modelleren op basis van het beoogde voorliggende eindbeeld per fase (de projecten 

zoals beschreven in voorliggend plan) in hoeverre MTG punten per fase werkelijk overschreden zullen 
worden; 

- Identificeer daarbij de voornaamste emissiepunten van geluid; 
- Onderzoek per fase of en welke mitigerende maatregelen mogelijk zijn c.q. welke kritische geluidsbronnen 

gewijzigd of verplaatst zouden moeten worden om de uitbreiding mogelijk te maken; 
- Weeg de maatregel af tegen de uitbreiding, neem in deze overweging ook bedrijfsverplaatsing in 

beschouwing; 
- Onderzoek of een actualisering van de milieuvergunning van de marine mogelijk is. 
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Beslismomenten 

 

Fase Toelichting 

Uitvoering onderzoek -> 
uitvoering maatregelen 

Binnen deze faseovergang dienen besluiten genomen te worden over:  
- Welke maatregelen genomen gaan worden en welke relaties 

met lopende of op te starten gebiedsontwikkelingsprojecten er 
zijn; 

- Met welke partijen daarom afspraken gemaakt moeten 
worden; 

- Financiele haalbaarheid van die maatregelen  

 

Primair ligt het eigenaarschap van het project bij de Port of Den Helder. Het project geluidsruimte maakt onderdeel 

uit van het uitvoeringsprogramma van Port of Den Helder, een programma voor de gebiedsontwikkeling in de 

haven van Den Helder voor de komende 20 jaar. 

 
 

Beheersing tijd 

 
Zie projectfasering voor de planning op hoofdlijnen. 
 
Risico’s met betrekking tot de doorlooptijd betreffen in algemene zin: 

- De afhankelijkheid van andere partijen voor de voortgang van het project.  
 
Een beheersmaatregel van het risico betreft een goede voorbereiding van het onderzoek, vastleggen van de 
uitgangspunten en één aanspreekpunt voor het bureau dat het onderzoek zal uitvoeren.  

 

 

Beheersing capaciteit 

 
Voor het uit te voeren onderzoek zal t.z.t. een onderzoeksbureau worden ingehuurd. Regie wordt gevoerd vanuit 
Port of Den Helder door het Programmateam Port of Den Helder dat tijd heeft gereserveerd voor dit project. 
 
 

Beheersing financiën 

 

In de komende fase waarin het project verkend wordt, zal een raming opgesteld worden.  

 
 

Beheersing kwaliteit 

 
De gewenste kwaliteit wordt bereikt door:  
 1.  Een goede voorbereiding van het project, waar Port of Den Helder de onderzoeksvraag scherp 

stelt, met hulp van Gemeente, RUD en specialisten. 
 2.  Goede afspraken met de Koninklijke Marine over betrokkenheid bij het onderzoek 
 3.  Een adequate projectorganisatie in te richten 
 
 

Beheersing projectorganisatie 

 
Regie voor het project is belegd bij Port of Den Helder en wordt beheerst vanuit het Project Control Team van Port 
of Den Helder.  
 
 

Beheersing informatie 

 

Informatiestromen zullen samenhangen met de inrichting van een projectorganisatie en de belangen van relevante 

stakeholders. Dit zal t.z.t. worden ingericht. Informatiestromen vanuit de Koninklijke Marine dienen adequaat 

ingericht te worden, eventueel rekening houdend met geheimhoudingsplicht waar van toepassing. 

 

Het projectarchief zal worden beheerd bij Port of Den Helder.  
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Beheersing burgerparticipatie / overheidsparticipatie 

 

Zie communicatie. 

 

 

Beheersing communicatie 

 

Er zal t.z.t. een communicatieplan opgesteld worden.  

 

Beheersing duurzaamheid 

 
Geluid is van invloed om de leefbaarheid van de omgeving, en een duurzaam milieu.  

 

 

Beheersing risico’s 

 
Zie: beheersing capaciteit, financiën en planning. 
 
 

Beheersing raakvlakken 

 

Geluidsruimte is randvoorwaardelijk voor gebiedsontwikkeling in de bestaande zeehaven. Als er geen 

geluidsruimte (meer) is, legt dit de ontwikkelingen in de haven zo goed als stil. Zodoende bestaan er raakvlakken 

tussen dit project en projecten als RWS+, Paleiskade 2, Kade 43-46, Buitenveld.  

 

 

Bijlagen 

 
n.v.t. 
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Bestuursopdracht Havens 

Projectnaam  
 
Buitenveld  

Datum:  

24 november 2016 

 

Bestuurlijke opdrachtgever: 

Wethouder E. Krijns 

 

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: 

Jan Westrik 

Jaarprogramma/jaarschijf: 2017 / 2018 / 2019 / 2020 (aangeven jaar) 

  

Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 

Naam: Bijdrage uit 

Investeringsfonds 

Omschrijving project Uitwerking 

Havens: 

Project Buitenveld 

€ 500.000,00 Het optimaal benutten van een 

terrein tussen stad en haven, de 

verbindingsschakel met potentieel 

voor groei van mariene activiteit 

(direct/ indirect). 

Gebiedsontwikkeling (van 

planvorming tot herinrichting) in 

overleg met de driehoek gemeente/ 

Rijksvastgoedbedrijf / PoDH. 

Herbestemming 

 

 

Projectomschrijving 

 

Al vele jaren wordt gediscussieerd over de toekomstige invulling van de locatie Buitenveld en een eventuele koop 

door bijvoorbeeld de Port of Den Helder (PoDH) of de gemeente Den Helder. Tot op heden is het niet tot een 

daadwerkelijke herbestemming gekomen. In de komende tijd wordt getracht om in actieve samenwerking met de 

driehoek gemeente, RVB en PoDH tot een eventuele (gedeeltelijke) overdracht/herbestemming over te gaan.  

 

 

Doelstelling van het project 

 
De gemeente Den Helder wil, in samenwerking met de PoDH en het RVB komen tot herbestemming van 
Buitenveld met een optie op aankoop t.b.v. een nog te onderzoeken functie. De locatie is belangrijk door 
strategische liggen tussen haven en Willemsoord. 
 
 

Resultaat van het project 

 
Zie doelstelling. 
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Benodigd budget in 2017 / 2018 / 2019 / 2020  

 
Het beschikbare budget van 0,5 miljoen euro wordt uitgesmeerd over de komende vier jaren. Afhankelijk van de 
eventuele aankoop is het denkbaar dat het budget eerder benodigd is.  
 

Jaarschijf Benodigd budget Betreft 

2017 125.000 Tijdelijke maatregelen  

2018 125.000 Gefaseerde aankoop (realisatie) 

2019 125.000 Gefaseerde aankoop, realisatie 
infrastructuur (realisatie) 

2020 125.000 Gefaseerde aankoop, realisatie 
infrastructuur (realisatie) 

Totaal 500.000  

 

 

Projectfasering en beslismomenten  

 
De initiatieffase en definitiefase zijn reeds afgerond, omdat inmiddels duidelijkheid is verkregen over het idee en de 
zo genaamde ‘wat’ vraag. Een eerste start is gemaakt met de ontwerpfase, maar nog niet afgerond. In 
onderstaande tabel wordt daarom gestart vanaf de ontwerpfase.  
 

Fase Inhoud van de activiteiten Planning in tijd 

Ontwerpfase  In een eerste verkenning in de 
driehoek dient allereerst op 
ambtelijk niveau onderzocht worden 
of er gezamenlijk overeenstemming 
kan worden bereikt over een 
eventuele grondtransactie (o.a. 
uitgangspunten over condities, 
mogelijkheden etc.). Met andere 
woorden, is er een basis om in de 
toekomst tot een eventuele 
overdracht over te gaan? Deze 
gezamenlijke basisuitgangspunten 
dienen vervolgens op bestuurlijk 
niveau vastgesteld worden. 

Afronding  Q1 2017 

Voorbereidingsfase Indien uit de verkenning volgt dat er 
een basis is om tot een eventuele 
overdracht te komen, dan wordt 
gestart met het uitvoeren van de 
benodigde onderzoeken om alle 
onbekenden tot een minimum te 
beperken. Tevens dient gesproken 
te worden over de verkoopcondities 
(o.a. kwaliteit grond, gefaseerde 
verkoop, met of zonder economisch 
voordeel beding etc.). Resultaat van 
deze fase is een verkoopvoorstel  
welke op bestuurlijk niveau 
goedgekeurd dient te worden. 

Q2, Q3 2017 

Realisatiefase Na bestuurlijke goedkeuring kan 
gestart worden met feitelijke 
overdracht. Afhankelijk van de 
uitkomsten van de voorgaande 
fases is dit een gedeeltelijke 
overdracht of een overdracht van 
het gehele terrein 

2018-2020 

Nazorg Na afronding van de (gedeeltelijke) 
aankoop van de gronden wordt op 
basis van toekomstige 
ontwikkelingen en/of marktvraag 
getracht het gebied gefaseerd tot 
herontwikkeling te brengen.  

Vanaf 2020 
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Beheersing tijd 

- Partijen worden in kennis gesteld van de voorgestelde planning. 
- Eventuele uitloop wordt gesignaleerd, maar heeft geen direct effect op het project. Temeer, omdat 

vooralsnog geen concrete invulling voor het gebied bekend is, maar het vooral een aankoop van 
strategische aard betreft.  

 

 

Beheersing capaciteit 

 
Gemeente Den Helder in samenwerking met Port of Den Helder 
 
 

Beheersing financiën 

 
Op basis van te maken afspraken tussen Rijksvastgoedbedrijf, Marine, Port en gemeente Den Helder zal verdere 
uitwerking van financiën bepaald worden.    
 
De beschikbaar gestelde gelden vanuit de Kop Werkt worden in ieder geval ingezet voor: 

- Grondtransactie (nadruk); 
- Veilige afhandeling vrachtverkeer.  

 
 

Beheersing kwaliteit 

 
RVB en gemeente werken aan een uitvoeringsagenda over samenwerking bij afstoot van voormalige Staats 
locaties.  
 
 

Beheersing projectorganisatie 

 
 

Beheersing informatie 

 

De contactpersonen van het RVB, PoDH en de gemeente Den Helder houden elkaar per kwartaal op de hoogte 

van de stand van zaken, inclusief eventuele interne ontwikkelingen.  

 
In de verkenning tussen het RVB, PoDH en de gemeente Den Helder wordt geïnventariseerd welke informatie op 
dit moment ontbreekt én welke informatie nog benodigd is voor een eventuele grondoverdracht. De verkrijging van 
deze informatie ligt onder verantwoordelijkheid van het RVB als potentiele verkopende partij.  
 
 

Beheersing burgerparticipatie / overheidsparticipatie 

 

Er is vooralsnog geen sprake van burgerparticipatie. Wel worden belanghebbende actoren (zoals Willemsoord 

B.V.) actief betrokken en geïnformeerd.  

 

 

Beheersing communicatie 

 

De contactpersonen van het RVB, PoDH en de gemeente Den Helder houden elkaar per kwartaal op de hoogte 

van de stand van zaken, inclusief eventuele interne ontwikkelingen.  
 
 

Beheersing duurzaamheid 

 
Nog niet nader geconcretiseerd.  

 

 

  



 

 4 

Beheersing risico’s 

 
De volgende risico’s zijn te verwachten: 

- Er wordt geen overeenstemming bereikt over de basisuitgangspunten, waardoor een transactie 
onwaarschijnlijk is.  

 
Beheersing: alle twijfel over uitgangspunten wordt weggenomen door het uitvoeren van 
onderzoeken (bodem, asbest, kade etc.) onder verantwoordelijkheid van het RVB. Verder dient het 
belang voor elk van de partijen in ogenschouw genomen worden, zodat constructief naar een 
overdracht wordt toegewerkt. De financiële uitgangspunten dienen in balans te zijn voor elk voor de 
partijen, zodat niet één van de partijen onevenredig veel risico’s of nadeel ondervindt.  

- Naast de beschikbaar gestelde gelden is nog geen budget beschikbaar voor een eventuele 
grondoverdracht.  

 
Beheersing: indien door de grondoverdracht structureel kapitaallasten worden verwacht (als 
afgeleide van de investering), dan wordt dit in de gemeentelijke financiële stukken (kadernota) zo 
vroeg mogelijk aangekondigd, waarna het aan de gemeenteraad is om het te bekrachtigen. 
Daarnaast zijn er opties denkbaar waarbij PoDH de kapitaallasten vergoed, gelet op het feit dat 
PoDH de gebiedsontwikkeling qua invulling op zich neemt. Dan zijn de financiële consequenties 
voor de gemeente nihil.  

 

 

Beheersing raakvlakken 

 
Onderdeel van de routekaart van Port of Den Helder. 

 

 

Bijlagen 

 
N.v.t.  
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Bestuursopdracht Havens 

Projectnaam  
 
Building with Nature  

Datum: 24 november 2016 

 

 

Bestuurlijke opdrachtgever:  

wethouder E. Krijns 

 

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: 

Saskia de Rover 

Jaarprogramma/jaarschijf: 2017 

  

Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 

Naam: Bijdrage uit 

Investeringsfonds 

Omschrijving 

project 

Uitwerking 

Building with Nature 300.000  

 
Project 

Building with 

Nature 

- natuurcompensatiedeel Balgzand-, kanaal en dijk  

- modelsimulaties om de havenvorm aan te 

passen (uitbreiding) en het baggerbezwaar te 

reduceren 

 

Projectomschrijving 

 

Het project Building with Nature haven- en natuurontwikkeling Den Helder voorziet een verandering van de 

havenmond van Den Helder. De beoogde effecten hiervan dienen zowel economie als ecologie. Door de 

aanpassing van de havenmond ontstaat meer manoeuvreerruimte voor scheepsverkeer buiten de haven. En 

daardoor ontstaat er binnen de haven meer ruimte voor het optimaliseren van het ruimtegebruik. Voor de haven 

van Den Helder is fysieke ruimte een van de belangrijkste beperkende factoren voor verdere groei. Met het project 

Building with Nature ontstaan kansen om ruimte toe te voegen aan het areaal van de civiele zeehaven.  

Door het aanpassen van de havenconfiguratie zal tevens minder slib in de haven neerslaan. Door het aanpassen 

van de spui naar het Balgzand wordt een verdere reductie van het slibbezwaar verkregen. Dit betekent dat minder 

slib hoeft te worden weggebaggerd en getransporteerd. Tevens zal het omgeleide slib in het natuurgebied 

Balgzand neerslaan en daar de natuurkwaliteit verhogen. Voor een verdere verhoging van die natuurkwaliteit zal 

worden gekeken naar meekoppelkansen van het een zout-zoetovergang project van HHNK in het Balgzandkanaal. 

Hiernaast wordt ingezet op de wens van HHNK om de Balgzanddijk te versterken d.m.v. buitendijkse 

natuurontwikkeling.   

 

Doelstelling van het project 

 
De doelstelling van het project Building with Nature Den Helder is tweeledig: 

- Het bevorderen van de natuurkwaliteit in het natuurgebied Balgzand en het Balgzandkanaal; 
- Het bevorderen van duurzame economische groei in de Kop van Noord-Holland door creatie van ruimte in 

de haven van Den Helder voor havengerelateerde bedrijvigheid.  
 

Resultaat van het project 

Het concrete resultaat van het project zijn twee nieuwe zeearmen en een vismigratierivier. Resultaten daarvan zijn 
een verhoogde natuurkwaliteit op het Balgzand en het Balgzandkanaal, een kleiner baggerbezwaar, efficiënter 
ruimtegebruik in de haven en meer ruimte voor civiele havenactiviteiten. 
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Benodigd budget in 2017 / 2018 / 2019 / 2020  

 
De budgetten zijn nodig in 2017, ten behoeve van het sluitend maken van de voorbereiding/ ontwerpfase. 
 
 

Projectfasering  

 

Fase Inhoud van de activiteiten Planning in de tijd 

Initiatiefase In de initiatieffase van het project, die reeds is afgerond, is 
bestuurlijk commitment voor het project en een aanzet tot 
dekking van de onderzoekkosten gearrangeerd. In de hier op 
volgende fase (definitiefase) wordt dit commitment en dekking 
geformaliseerd.  

Q1 2016 – Q3 2016 

Definitiefase - Formaliseren commitment partners 
- Formaliseren financiële dekking 
- Subsidieaanvraag door provincie via investeringskader 
Waddenfonds 
- Inrichten projectorganisatie 

Q3 2016 – Q1 2017  

Ontwerpfase / 
voorbereidingsfase 

In deze fase worden de onderzoeken uitgevoerd. 2017 

Realisatiefase Deze fase betreft de daadwerkelijke aanleg van de fysieke 
ingrepen 

2019 en verder 

 
Voorliggend projectplan voor de Bestuursopdracht Havens heeft vooralsnog betrekking op de definitiefase en de 
ontwerp/voorbereidingsfase. Gelden van De Kop Werkt! worden voor de voorbereiding / ontwerpfase ingezet. De 
Subsidie die door de provincie via het investeringskader voor de “majeure opgave haven en natuurontwikkeling” 
wordt aangevraagd is echter tevens voor de realisatiefase. 
 

Beslismomenten 

 

Fase Toelichting 

Definitiefase -

> Ontwerpfase 

Binnen deze faseovergang dienen besluiten genomen te worden over:  
- Per financieel bijdragende partij een besluit formeel alloceren bijdrage in project 

(zie voor deze partijen en financiele dekking “beheersing financiën”). 
- Per deelnemende partij in de projectorganisatie een formeel besluit over 

commitment (bestuurlijk) en deelname en inzet van capaciteit; 

 
 

Beheersing tijd 

 
Risico’s met betrekking tot de doorlooptijd betreffen in algemene zin: 

- een blokkade in commitment en/of financiele bijdragen; 
- vertraging van een van de bijdrages met mogelijke gevolgen. 

 
Beheersmaatregel voor deze risico’s zijn het zo snel mogelijk inrichten van een projectorganisatie die 
bovenstaande taken voor 2016 met verantwoordelijkheid oppakken en heldere een eenduidige communicatie over 
het project met als doel het duidelijk maken van de voortgang van het project en het verbreden van het draagvlak. 

 

 

Beheersing capaciteit 

 
Zie beslismomenten. 
 
Zie ‘beheersing tijd’ voor globale opleverdata.  
Risico’s met betrekking tot de capaciteit betreffen de beschikbaarheid van de projectgroepleden.  
 
Voor het uit te voeren onderzoek zal t.z.t. een onderzoeksbureau worden ingehuurd. Regie wordt gevoerd vanuit 
Port of Den Helder door het Programmateam Port of Den Helder dat tijd heeft gereserveerd voor dit project. 
 
 



 

3 

 

Beheersing financiën 

 
Financiering is benodigd voor o.a. de volgende werkzaamheden: 

- ontwerp- en modelstudie spui en zoet-zoutovergang 
- ecologische effectbeoordeling spui en zoet-zoutovergang 
- analyse functionaliteit & visievorming havenconfiguratie 
- inventarisatie & analyse ecosysteemdiensten en -doelen 
- kennisdisseminatie  
- omgevingsmanagement en workshops  
- projectmanagement en administratie 

 
Risico’s rondom de financiering liggen bij de onderdelen Kaderrichtlijn Water, de aanvraag via het 
investeringskader waddenfonds en de subsidie duurzame zeehavens. In de huidige definitiefase zet het 
projectteam zich in deze bijdragen te formaliseren. De subsidieaanvraag via het investeringskader waddenfonds 
zal door een nader te bepalen trekker van de provincie gedaan worden. Deze persoon dient dit op te stellen en in 
te dienen. Er is al eerder een Waddenfondsaanvraag voor het project gedaan en deze is afgewezen. Vooroverleg 
met het Waddenfonds, een brede steun voor het project en de commitment van de provincie om trekker voor dit 
project aan te stellen zijn beheersmaatregelen om ervoor te zorgen dat deze kans van het investieringskader 
waddenfonds te benutten. 
 
 

Beheersing kwaliteit 

 
De gewenste kwaliteit wordt bereikt door:  
 1.  Een adequate projectorganisatie in te richten 
 2.  Betrokkenheid van relevante stakeholders in de projectorganisatie 
 3.  Betrokkenheid van EcoShape in de ontwerpfase 
 
Het project beoogt een evenwichtige ontwikkeling van zowel ecologie als economie. Het eigenaarschap is om die 
reden neergelegd bij de Gemeente Den Helder. Partners van het project hebben hier steun voor uitgesproken. 
Praktische uitvoering van het project Building with Nature is bij Port of Den Helder belegd omdat het project deel 
uitmaakt van het gebiedsontwikkelingsprogramma voor de haven.  
 

 

Beheersing projectorganisatie 

 

Vanuit het algemeen maatschappelijk belang voor de stad en de regio, natuur- en milieuwaarden en economisch 

belang wordt het eigenaarschap voor de natuur- en havenontwikkeling zoals vorm gegeven in het project “Building 

with Nature” (BwN)  in de eerste fase belegd bij de gemeente Den Helder. 

Er wordt een bestuurlijke stuurgroep ingericht (in oprichting). Naast het aansturingsmodel zijn de stakeholders rond 

dit project van belang voor het succes er van. Dit geldt voor de financiering maar zeker ook voor het draagvlak. Het 

onderhouden van contact en consultatie van de stakeholders is een taak van de projectgroep, coördinatie is in 

handen van de omgevingsmanager. Om deze communicatie en consultatie te structureren worden twee 

stakeholderconsultatiegroepen ingesteld, voor elk van de deelonderzoeken één. De taakstelling van de 

stakeholderconsultatiegroepen is advisering bij de taakstelling/opdrachtformulering voor het consortium EcoShape, 

en vervolgens de toetsing van de onderzoeksresultaten. 
 
 

Beheersing informatie 

 

De stuurgroep komt 2 maal per jaar bijeen om de belangrijkste keuzes in het project te bespreken en de voortgang 

te bewaken.  

De stakeholderconsultatiegroepen voor de 2 deelonderzoeken zijn ingesteld om te ondersteunen bij het formuleren 

van de juiste uitgangspunten voor de deelonderzoeken. Daarnaast worden de resultaten van de deelonderzoeken 

voorgelegd aan de consultatiegroepen.  

 

Beheersing burgerparticipatie / overheidsparticipatie 

 

Zie communicatie. 
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Beheersing communicatie 

 

Het project kent vele belanghebbenden. Daarop is de organisatiestructuur gekozen. De  gemeente Den Helder, 

Port of Den Helder en EcoShape vormen zelf de kern van de projectorganisatie. Het project heeft op deze partijen 

en daar aan toegevoegd de Provincie Noord-Holland en de Koninklijke Marine de meeste invloed. Middels de 

stakeholderconsultatiegroepen wordt communicatie ingericht met de belangrijkste omgevingspartners. 

 
 

Beheersing duurzaamheid 

 
Building with Nature is bij uitstek een project dat invulling geeft aan duurzaamheid. Er worden namelijk 
mogelijkheden gecreëerd voor economische ontwikkeling in Den Helder terwijl het project tegelijkertijd een positief 
effect heeft op de natuurkwaliteit in Den Helder en omgeving.  

 

 

Beheersing risico’s 

 

Zie: beheersing capaciteit, financiën en planning. 
 
Naast risico’s op gebied van financiën en planning is het grootste risico van het project het wegvallen van het 
draagvlak voor het project. Na de reeds afgeronde initiatieffase is middels een Ronde Tafel bijeenkomst met 
bestuurders en een intensief voorbereidingstraject draagvlak voor het project georganiseerd. Nu is het zaak de 
gang in het project te houden en stakeholders te informeren over de doorgang van het project en de stappen die 
gezet worden. Regelmatige communicatie over het project moet ervoor zorgen dat dit momentum wordt 
vastgehouden. Welke middelen daarvoor ingezet worden, dient nog nader bepaald te worden. 

 

 

Beheersing raakvlakken 

 
Het project Building with Nature heeft raakvlakken met andere projecten van het uitvoeringsprogramma voor 
gebiedsontwikkeling in de haven. Deze raakvlakken worden in het programma management dat gevoerd wordt bij 
de uitvoering van de Routekaart beheerst. 

 

 

Bijlagen 

 
n.v.t. 
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REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 
 

Frame: Grootschalig energie- en productielandschap  
Projectnaam  
 
Gezond lokaal voedsel programma  

Datum:  

24 november 2016 

 

Bestuurlijke opdrachtgever: 

Wethouder T. Meskers 

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: 

J. Dekker (Diverzio) en P. Conijn (Noorderkwartier) 

en G. van Deutekom (gemeente Hollands Kroon) 

 

 

Jaarprogramma/jaarschijf: 2017  

 

Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 

Naam: Bijdrage uit 

Investerings-

fonds 

Omschrijving project Uitwerking 

Gezond lokaal voedsel 
programma 

€ 50.000,-- Verse regionale producten introduceren 
bij zorgorganisaties in de Kop van 
Noord-Holland. Daarnaast worden 
streekproducten bij dit initiatief 
betrokken en wordt er een fysieke 
marktplaats ingericht. Het project krijgt 
z’n kick off  tijdens Sail.  

De uitvoering van het plan 
gebeurt door Diverzio, in 
afstemming met De Kop 
Werkt! € 25.000 als 
startsubsidie verstrekt. De 
Rabobanken in Noord-
Holland-Noord doneren 
eveneens een bedrag 
vanwege onder andere de 
maatschappelijke en 
economische meerwaarde 
die zij zien. 

 

Voor de fysieke 
marktplaats gaat De Kop 
Werkt! samenwerken met 
Noorderkwartier en 
Atlantis Handelshuis. 
Hiervoor is eveneens een 

Startsubsidie van €25.000 
beschikbaar.  

 

De kick-off op Sail valt 
facilitair binnen de 
sponsorafspraken die 
vanuit De Kop Werkt! zijn 
gemaakt met de 
organiserende stichting 
van Sail Den Helder 2017. 

431 
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Projectomschrijving 

 

Ervaring cijfers van o.a zorgorganisatie Vrijwaard in Den Helder wijzen uit, dat het gebruik van verse regionale 
voedselproducten heilzaam werkt voor ouderen en leidt tot een substantiële kostenreductie in de exploitatie van 
organisatie. De Kop Werkt! zet in op het introduceren van deze methode bij zorgorganisaties in de Kop van Noord-
Holland. Initiatiefnemer is Diverzio die in NH vergelijkbare projecten heeft uitgevoerd. Bij verse voeding wordt met 
name gedacht aan aardappelen, groente, fruit, vlees en zuivel uit de Noordkop. Maar daarnaast zijn er diverse 
streekproducten zoals knoflook, garnalenkroketten, champignons, diverse soorten kaas, koeken, vruchtensappen 
enz. De bedoeling is deze producten in het initiatief te betrekken. Voor het collectioneren van (verse) 
streekproducten kan een fysieke marktplaats worden ingericht. Van hieruit kunnen buurtwinkels en horeca worden 
bediend, maar kunnen ook workshops worden georganiseerd.  

Het project krijgt z’n kick-off tijdens Sail. In het regiopaviljoen op de kade zijn streekproducten één van de thema’s. 
Daarnaast volgt een congres voor professionals die te maken hebben met productie, verwerking en handel in 
streekproducten. 

 

Zie bijlage: Agri – voeding en gezondheid 

Er zijn verder drie deeltrajecten: 

1. Gezonde korte ‘landbouw- zorg’ ketens  

2. Duurzaam en gezond aan tafel- de integrale aanpak van de zorgmaaltijd 

3. Inrichten centraal verkooppunt van streekproducten 
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Doelstelling van het project 

 

1. Doelen 2016-2018 - kwalitatief en kwantitatief 

- Regionale samenwerking tussen 30 tot 50 ondernemers in de agribusiness (telers, boeren, verwerkers, 
distributiepartners) en 10 tot 15 zorgaanbieders (ziekenhuizen, ouderenzorg en GGZ). 

- Economische impuls naar 30 tot 50 MKB bedrijven (o.a. regionale telers, boeren, verwerkers). Regionale inkoop 
van €10 miljoen - €15 miljoen per jaar betekent directe afzet en omzet voor telers, boeren en daarbij een 
additionele omzet (keer factor 1,5 - 2) ± €15 miljoen per jaar voor ketenpartners (zoals verwerkers, logistiek, 
ondersteunende bedrijven en dienstverlening). Totaal naar schatting regionale omzetpotentieel €25 miljoen - €30 
miljoen per jaar. 

- Door een integrale aanpak betekent het dat zorgorganisaties naast duurzame inkoop, ook geld kunnen besparen 
door o.a. de voedselverspilling te reduceren en te investeren in kwaliteit van de inkoop en bereiding van 
zorgmaaltijden. De besparingen kunnen geherinvesteerd worden waardoor zorginstellingen een gezond en 
duurzaam bedrijfsresultaat kunnen realiseren, waardoor arbeidsplaatsen nodig en betaalbaar blijven. Hiermee 
worden goede zorg en werkgelegenheid in de regio behouden, zowel voor agribusiness als de zorg. 

- Verhogen van kennis van duurzaam en gezond eten en drinken binnen de ziekenhuis-en zorginstellingen en telers, 
boeren en verwerkers. Kennis en ervaringen uit andere regio’s en succesvoorbeelden worden ingezet en 
daarnaast zal men kennis en praktijkervaringen verder ontwikkelen en bereikbaar maken in de vorm van 
masterclasses, online tools en via op maat coaching. Hierdoor wordt de “zelfredzaamheid” gestimuleerd en zijn 
deze op termijn minder afhankelijk van derden en kan men autonoom opschalen vanuit landbouw en zorg. 

- Professionele profilering en positionering van de regionale telers, boeren etc., onder andere via de mediamiddelen 
van de relevante (agri-)organisaties :Rabobank, De Kop Werkt! provincie Noord-Holland, gemeenten etc., Diverzio, 
Atlantis Handelshuis BV aangevuld door Urgenda, Greenport NHN, LTO Noord. 

- Verduurzaming van de inkoop bij 10 tot 15 zorgorganisaties; aandeel duurzame inkoop van minimaal 30% te 
realiseren binnen 2 jaar. Duurzame inkoop van €10 miljoen tot €15 miljoen per jaar waarvan het merendeel 
regionaal geproduceerde producten. 

- Verminderen van voedselverspilling en reductie van voedselafval bij zorgorganisaties: voedselverspilling bij 15 
zorgorganisaties binnen 2 jaar terug brengen onder de 20% (landelijke gemiddelde is 30-40% voedselverspilling bij 
ziekenhuizen en ouderenzorg). Naar inschatting zal dit 100 ton minder voedselafval opleveren en 
kostenbesparingen voor zorgorganisaties tussen de €75.000 en €150.000 aan integrale kosten per jaar per 
zorgorganisatie. 

- Verhogen van (gezondheid en) herstel vanuit gezonde verse voeding en verminderen van ondervoeding bij 
ouderen en patiënten. 

- Verminderen van eenzaamheid bij ouderen en bevorderen van (sociale) mobiliteit en cohesie bij ouderen door 
wijkrestaurants, eet- en ontmoetingspunten en kookbijeenkomsten. 

- Duurzaam en gezond eten en drinken en de daarmee samenhangende processen worden een structureel 
onderdeel van het bedrijfsbeleid van de ziekenhuis-en zorgorganisaties. Duurzaam gezond eten en drinken maken 
structureel deel uit van het marketing-en communicatiebeleid van de ziekenhuis-en zorgorganisaties. 

 

2. Structurele verbinding met het (groen) onderwijs in de regio middels: gastcolleges, stageplaatsen, 
afstudeeropdrachten. 

3. Centraal verkooppunt van streekproducten. Dit ontlast de producenten van veel logistieke rompslomp en 
vergroot de economische haalbaarheid van hun initiatief. 

4. De productenstroom die binnen De Kop Werkt! op gang komt kan worden benut voor maaltijden voor 
andere niet zorg-gerelateerde doelgroepen, zoals vliegtuigpassagiers.  
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Resultaat van het project 

 

Verbetering van de regionale samenwerking tussen landbouw en zorg enerzijds en onderlinge samenwerking 
tussen producenten van streekproducten anderzijds. De focus ligt op het stimuleren, faciliteren en organiseren van 
landbouw-zorgketen-projecten om hiermee innovatief de problematieken rond korte ketens, ondervoeding, 
eenzaamheid, verspilling en duurzaamheid te lijf te gaan. Een spin-off is het vergroten van marktkansen voor 
streekproducten. 

 

Relatie met het Regionaal Ambitiedocument 

 

In het Regionaal Ambitiedocument geldt Greenport NHN als platform voor verdere ontwikkeling van Seed Valley, 
Biovalley en de glastuinbouwactiviteiten. Een van de onderdelen van Opgave 5 is: ‘Anders produceren’. Daar haakt 
dit format op in. Hier gaat het erom, dat de samenstelling van het palet van verse agf-producten en vleesvariaties 
wordt gekoppeld aan de voedselbereiding in professionele keukens van instellingen als ‘Samen”, Noordwest 
Ziekenhuis Groep en Noorderhaven. Bovendien wordt het palet uitgebreid met andere streekproducten, zoals 
knoflook, garnalen, champignon variaties enz. Daarbij voorziet dit format in het oplossen van een uniform logistiek 
vraagstuk van kleine producenten, door in de Kop van Noord-Holland een logistiek knooppunt in te richten van 
waaruit professionele gebruikers worden bevoorraad en waar andere (horeca) professionals alle aanbod bij elkaar 
zien. 

 

Benodigd budget in 2017  

 

De uitvoering van het plan gebeurt door Diverzio, in afstemming met De Kop Werkt! € 25.000 wordt als 
startsubsidie verstrekt.  

 

Voor de fysieke marktplaats gaat De Kop Werkt! samenwerken met Noorderkwartier en Atlantis Handelshuis. 
Hiervoor is eveneens een startsubsidie van €25.000 beschikbaar.  

 

De kick-off op Sail valt facilitair binnen de sponsorafspraken die vanuit De Kop Werkt! zijn gemaakt met de 
organiserende stichting van Sail Den Helder 2017 

 

Projectfasering  

 

Zie onder 9. Programma en activiteitenplanning in de bijlage. 
 

Beslismomenten 

 

Zie de voorlopige planning onder 9 van de bijlage. 

 

Beheersing tijd 

 

Het programma loopt in eerste instantie tot 2018. We gaan ervan uit dat op termijn het project autonoom wordt 
opgeschaald vanuit de landbouw en zorg. 

 

Beheersing capaciteit 

 

Zie de bijlage. 

 



 

 5 

Beheersing financiën 

 

De uitvoering van het plan gebeurt door Diverzio, in afstemming met De Kop Werkt! € 25.000 wordt als 
startsubsidie verstrekt.  

 

Voor de fysieke marktplaats gaat De Kop Werkt! samenwerken met Noorderkwartier en Atlantis Handelshuis. 
Hiervoor is eveneens een startsubsidie van €25.000 beschikbaar. 

 

Beheersing kwaliteit 

 

De gewenste kwaliteit wordt bereikt door: 

- Het vaststellen van de projectorganisatie zoals in de bijlage is vastgelegd; 

- De betrokkenheid van alle relevante stakeholders; 

- De formulering van de gezamelijke kwantitatieve en kwalitatieve doelen 

 

Beheersing projectorganisatie 

 

Zie de bijlage 

 

Beheersing informatie 

 

Niet van toepassing 

 

Beheersing burgerparticipatie / overheidsparticipatie 

 

Het innovatieprogramma agri – voeding en gezondheid is opgesteld door stichting Diverzio en de opzet is om de 
krachten te bundelen met regionale overheden, landbouw en zorgpartners. Het programma is opgebouwd uit 
activiteiten waarin de focus ligt op het stimuleren, faciliteren en organiseren van landbouw-zorgketen-projecten om 
hiermee innovatief de problematieken rond korte ketens, ondervoeding, eenzaamheid, verspilling en duurzaamheid 
te lijf te gaan.  

 

De primaire partners zijn de dragers en co-financiers van het programma, dit zijn: 

- Rabobank Alkmaar, Westfriesland en Noord-Holland Noord en mogelijk andere Rabobanken in Noord-Holland 

- De Kop Werkt!  

- Stichting Diverzio 

- Ministerie VWS 

- Stichting De Friesland 

- NV Noorderkwartier/Atlantis Handelshuis ( fysieke marktplaats/streekproducten) 

De primair uitvoerende organisatie en eindverantwoordelijke voor het programma agri – voeding en gezondheid  is 
Diverzio. Voor de inrichting van de fysieke marktplaats is NV Noorderkwartier eindverantwoordelijk. 

 

Ondersteunende partners 

Het doel is om meerdere regionale partners erbij te betrekken - met als voorwaarde dat men aantoonbaar 
meerwaarde heeft voor het programma. Gemeenten kunnen hier een complementaire en activerende rol vervullen. 
Daarnaast zal er afstemming plaatsvinden met maatschappelijke organisaties zoals ‘Urgenda’ en organisaties die 
de agri-business vertegenwoordigen zoals Atlantis Handelshuis, LTO Noord en Greenport NHN.  
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Deelnemende organisaties 

Ruim 10 zorgorganisaties zijn reeds zeer geïnteresseerd of hebben zich al gecommitteerd c.q. aangemeld: AMC, 
Cordaan,, GGZ Noord-Holland-Noord, Omring, Viva zorggroep, Vrijwaard, Westfriesgasthuis, Wilgaerden, 
Woonzorggroep Samen en Zorgcirkel. 

Naast Atlantis Handelshuis BV worden er in totaal rond de 30 tot 50 producenten, telers (in overleg) geselecteerd. 
Ism met NV Noorderkwartier wordt een netwerk opgezet van producenten van onderscheidende streekproducten. 

 

Beheersing communicatie 

 

Één van de doelstellingen van het project is verhogen van kennis van duurzaam en gezond eten en drinken. 
Kennis en ervaring uit andere regio’s worden ingezet met kennis en praktijkervaringen. Professionele profilering en 
positionering hoort daarbij. Verdere informatie is in de bijlage terug te vinden onder punt 5. 

 

Beheersing duurzaamheid 

 

Doel van het project is onder andere verduurzaming van de inkoop, verminderen van de voedselverspilling en 
duurzaam en gezond eten en drinken als structureel onderdeel van bedrijfsbeleid van de ziekenhuis en 
zorgorganisaties. Gevolg: daling van het aantal “voedselkilometers” en reductie van Co2 uitstoot  

 

Beheersing risico’s 

 

Zie punt 8 van de bijlage 

 

Beheersing raakvlakken 

 

Raakvlakken zijn onder andere Sail 2017 en Greenport NHN 

 

Bijlagen 

 

Agri – voeding en gezondheid 
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REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 
 

Frame: Algemene regionale opgaven - vestigingsmilieus 
Projectnaam  
 
Vestigingsmilieus 

Datum:  

24 november 2016 

Bestuurlijke opdrachtgever: 

Wethouder J. Beemsterboer 

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: 

Jan Paasman (regio Kop van NH) 

Jaarprogramma/jaarschijf: 2017 en 2018 

 

Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 

Naam: Bijdrage uit 

Investeringsfonds 

Omschrijving project Uitwerking 

Vestigingsmilieus € 50.000,-- Creëren van een aantrekkelijk 

vestigingsmilieu en leefbaarheid 

van kernen in de Kop van Noord-

Holland. 

Start 1
e
 kwartaal 2017 

opstellen plan van aanpak 

t.b.v. een aantrekkelijk  

vestigingsmilieu en de 

leefbaarheid van kernen. 

 

Nadere omschrijving project. Indien een projectplan aanwezig is graag als bijlage toevoegen. 

 

 

Projectomschrijving 

 

De demografische ontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland hebben gevolgen voor de leefbaarheid in de 

kernen. Er worden keuzes gemaakt als het gaat om woningbouw, zorgvoorzieningen, detailhandel, sociaal-

maatschappelijke voorzieningen, verblijfsrecreatie en bedrijvigheid. Voor wat betreft een aantrekkelijk 

vestigingsmilieu en de leefbaarheid van de kernen is een aantal acties van belang. In het Regionaal 

Ambitiedocument zijn deze acties omschreven. In een op te stellen plan van aanpak, waarin het opstellen van een 

regionaal uitvoeringsprogramma met concrete projecten voor de woon- en leefbaarheid onderdeel van uitmaakt, 

moet worden opgesteld. 

 

Onderliggende documenten: 

 Provincie NH: Kansen voor kernen in de Kop, december 2013 (PARK i.s.m. Bureau Middelkoop) 

 Provincie NH: Ruimte voor Vraag, regionaal ruimtelijk ambitiedocument, ambtelijke handreiking juli 2015 

(provincie NH) 

 Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland, december 2015 
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Doelstelling van het project 

 

Creëren van een aantrekkelijk vestigingsmilieu en leefbaarheid van kernen in de Kop van Noord-Holland.  

Hiervoor is in het Regionaal Ambitiedocument vastgelegd het ontwikkelen van integrale ruimtelijke 

ontwikkelingsstrategie(ën) voor de kernen in de Kop, voor de langere termijn, in het licht van de demografische 

transitieopgave en uitgaande van het versterken van de eigen kwaliteiten.  

Het accent ligt hierbij op het toenemend belang van de kwaliteit van het wonen (kwaliteit woning, woonomgeving 

en omgevingskwaliteit) en het kijken vanuit de regionale samenhang en complementariteit van de kernen in de 

Kop. 

  

 

Resultaat van het project 

 
Het eerste resultaat in 2017 moet zijn het opleveren van een plan van aanpak om invulling te geven aan opgave 7 
uit het Regionaal Ambitiedocument (creëren aantrekkelijk vestigingsmilieu). 

 

 

Relatie met Regionaal Ambitiedocument 

 

In het Regionaal Ambitiedocument is in het toekomstbeeld voor het onderdeel vestigingsmilieu opgenomen dat de 

demografische ontwikkelingen de leefbaarheid van de kernen zal veranderen. In het ambitiedocument staat 

duidelijk beschreven: 

• Nieuwe strategieën en concepten ontwikkelen in regionaal verband om leefbaarheid in kernen te  

 behouden 

•            Aan de hand van te formuleren criteria keuzes maken in het benoemen van regionale centra,   

 centrumdorpen en woondorpen (relatie met transitieatlas) 

• Gemeentelijke uitwerking in pilots gericht op de gemeentelijke leefbaarheidsplannen, met haalbare  

             strategie/voorstellen op lokaal niveau, in samenspraak met bewoners en afgestemd op specifieke     

             kenmerken en zelfredzaamheid van lokale gemeenschappen. 

 

Het plan van aanpak zal een antwoord dienen te geven op bovenstaande. 

 

 

Benodigd budget in 2017 

 
In 2017 is ter ondersteuning voor het opstellen van een plan van aanpak en het vervolgtraject een bedrag nodig 
van € 5.000,00. Het budget voor 2018 is afhankelijk van de uitkomst van het plan van aanpak.  

 

 

Projectfasering  

 
Planning 
 

Naam Planfase Startdatum per fase Beoogde einddatum per fase 

Plan van aanpak 1 januari 2017 1 april 2017 

Uitvoering plan van aanpak 1 april 2017 31 dec. 2020 

 
 

Beslismomenten 

 

Beslismoment Fase  Beslisgremium/ -gremia Toelichting 

1 april 2017 Plan van aanpak Stuurgroep DKW! Vaststellen plan van aanpak 

    

    

 
 

Beheersing tijd 

 
In 2017 wordt door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de regiogemeenten en provincie, gestart 
met het opstellen van een plan van aanpak om invulling te geven aan opgave 7 van het Regionaal 
Ambitiedocument. Voldoende tijd zal moeten worden gereserveerd om invulling te geven aan de werkgroep en het 
opstellen van genoemd plan. 
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Beheersing capaciteit 

 

Een ambtelijke projectgroep van medewerkers uit de 4 gemeenten en provincie werkt aan het opstellen van een 
plan van aanpak.   
 
 

Beheersing financiën 

 
Onderdeel van het plan van aanpak is het voorleggen van een voorstel aan de Stuurgroep voor de bijdragen vanuit 
De Kop Werkt! voor de uitvoering van het plan van aanpak. 
 
 

Beheersing kwaliteit 

 
Voor de kwaliteit van het plan van aanpak en het vervolgproces is de inhoud van genoemde documenten (zie ook 
bijlagen) van belang. In deze documenten wordt uitgebreid ingegaan op de doelstelling van het project. 

 

 

Beheersing projectorganisatie 

 
De werkgroep wordt samengesteld uit medewerkers van de 4 gemeenten en de provincie. In het plan van aanpak 
komt een voorstel over de projectorganisatie van het vervolg. 
 
 

Beheersing informatie 

 
De werkgroep zorgt ervoor dat het portefeuillehoudersoverleg RO en EZ en de Stuurgroep regelmatig 
geïnformeerd wordt over de voortgang. 
 
 

Beheersing burgerparticipatie / overheidsparticipatie 

 

Voor het opstellen van een plan van aanpak niet noodzakelijk. Burgerparticipatie / overheidsparticipatie speelt een 

belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van concrete projecten in de kernen. 

 

 

Beheersing communicatie 

 
In dit stadium nog niet noodzakelijk. 
 
 

Beheersing duurzaamheid 

 
In dit stadium nog niet noodzakelijk. 
 
 

Beheersing risico’s 

 
Risico is gelegen in capaciteit en inbreng in werkgroep door vertegenwoordigers gemeenten en provincie. 

 

 

Beheersing raakvlakken 

 

Het project vestigingsmilieus heeft raakvlakken met projecten in diverse kernen. De projecten in de kernen zullen 

deels gelijktijdig aan dit onderzoek ontwikkeld worden. Kernen in de regio zijn altijd in ontwikkeling. De nadruk van 

dit onderzoek ligt op het leren van elkaar en versterken van de eigen kwaliteiten van kernen. 
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Bijlagen 

 Provincie NH: Kansen voor kernen in de Kop, januari 2014 (PARK i.s.m. Bureau Middelkoop). 

 Provincie NH: Ruimte voor Vraag, regionaal ruimtelijk ambitiedocument, ambtelijke handreiking juli 2015 

(provincie NH) 

 Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland, december 2015 
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REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 
 

Frame: Algemene regionale opgaven 
Projectnaam  
 
Uitvoering dorpsontwikkelplan Oudesluis 

Datum:  

1 december 2016 

Bestuurlijke opdrachtgever: 

Wethouder J. Beemsterboer 

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: 

Cynthia Kootker 

Jaarprogramma/jaarschijf: 2017 

 

Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 

Naam: Bijdrage uit 

Investeringsfonds 

Omschrijving project Uitwerking 

Uitvoering 

dorpsontwikkelplan 

Oudesluis 

€ 500.000,-- In de kern Oudesluis is na het 

wegvallen van de basisschool een 

directe zorg ontstaan rond de 

leefbaarheid. De Kop Werkt wil hier 

snel op acteren om te voorkomen 

dat er een negatieve 

leefbaarheidsontwikkeling ontstaat. 

Daarom wordt er op korte termijn 

een dorpsontwikkelplan uitgevoerd. 

Dit directe handelen op een 

plotselinge negatieve 

leefbaarheidsontwikkeling kan als 

voorbeeld dienen voor andere 

kernen waar voorzieningen 

plotseling wegvallen. Om te 

voorkomen dat het dorp in 

aantrekkingskracht achteruitgaat, 

wordt ingezet op een versterking 

van de kwaliteiten van de 

woonkern, zoals natuurwaarden en 

de unieke sportbeleving in het dorp. 

Met een werkgroep uit het dorp is 

de gemeente bezig met 

maatregelen ter versterking van het 

woon- en leefklimaat in Oudesluis. 

In het dorp wordt erg positief 

gereageerd op deze plannen. 

In voorbereiding, 

uitvoering vanaf 2016. 

Uitvoering is voorzien voor 

2017. 

 

Nadere omschrijving project. Indien een projectplan aanwezig is graag als bijlage 
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Projectomschrijving 

Oudesluis is een kern waar sprake is van afnemende bevolkingsgroei. Uit demografische cijfers blijkt dat er 

vergrijzing in de kern optreedt. Om te voorkomen dat het vertrek van basisschool De Bijenkorf de dorpskern minder 

aantrekkelijk maakt, zijn samen met de inwoners maatregelen uitgewerkt die juist de kwaliteiten van het dorp 

onderstrepen. Het Algemeen Dorpsbelang Oudesluis heeft het initiatief genomen om, namens de inwoners, een 

dorpsontwikkelplan Oudesluis uit te werken. De Gemeente Schagen heeft dit dorpsontwikkelplan samen met de 

inwoners uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma. Het is van belang om spoedig tot uitvoering over te gaan om 

de positieve impuls van het dorpsontwikkelplan zo spoedig mogelijk te laten volgen op het sluiten van de school. 

Het doel van het snelle handelen is om te onderzoeken of een directe impuls van de leefbaarheid, kort na het 

vertrek van voorzieningen, voorkomt dat door de verminderde voorzieningen meer negatieve gevolgen voor de 

leefbaarheid optreden. Dit project wordt als voorbeeld gebruikt voor andere kernen waar door demografische 

ontwikkelingen voorzieningen wegvallen. Uit het project moet blijken of een snelle impuls van positieve 

leefbaarheidsprojecten voorkomt dat het wegvallen van een voorziening ook andere negatieve 

leefbaarheidsontwikkelingen in werking zet.  

 

Sterke kwaliteiten van Oudesluis zijn de aanwezigheid van ruimte en natuur rondom het dorp en de sterke 

saamhorigheid, die zich vooral laat zien in de gezamenlijke inzet voor de sportvoorzieningen. Alle 

sportverenigingen in Oudesluis zijn ondergebracht in de Stichting Sportpromotie Oudesluis, waardoor de kosten 

per lid uitzonderlijk laag zijn en de deelname aan sportieve activiteiten uitzonderlijk hoog. Op deze kwaliteiten 

haakt het programma aan. De uitvoering bestaat voor 2016 en 2017 uit het realiseren van zonnepanelen bij het 

zwembad (financiering valt buiten De Kop Werkt, is al door Schagen betaald), het realiseren van een natuurpark 

van ca. 3,4 ha. langs de zuidelijke dorpsrand, aansluitend op de waterberging, het opwaarderen en herinrichten 

van de voorzieningen van de sportverenigingen, het versterken van wandelpaden en parkeervoorzieningen 

langs de molen en waterbergingen en het realiseren van een dorpsplein met jeu-de-boulesbaan en/of 

speelvoorzieningen naast het gemeentelijk ontmoetingscentrum voor ouderen. In het project wordt de oude school 

overigens al omgebouwd tot 6 gelijkvloerse woningen, dat project is budgetneutraal gerealiseerd en valt buiten de 

scope van De Kop Werkt. 

 

Inzetten op versterking van de bestaande kwaliteiten van een dorp en het toevoegen van nieuwe kwaliteiten direct 

na een negatieve leefbaarheidsontwikkeling kan als voorbeeld dienen voor toekomstige situaties waarbij de 

leefbaarheid van een dorpskern op de proef wordt gesteld. 

 

Doelstelling van het project 

De gemeente wil een impuls geven aan de dorpskern Oudesluis. Het doel van dit project is om samenspraak met 

de inwoners van Oudesluis de leefbaarheid in de kern Oudesluis te behouden en versterken en de kern 

interessanter te maken om in te wonen en te leven, ook voor jongere gezinnen die het niet bezwaarlijk vinden dat 

er geen basisschool in het dorp aanwezig is omdat de aantrekkelijke woonomgeving dit meer dan goed maakt.  

Door zo pro-actief aan de slag te gaan met deze kern, na het sluiten van de school, kan ook een blauwdruk 

geboden worden voor andere kernen in onze regio die soortgelijke ontwikkelingen door kunnen maken. 

 

Resultaat van het project 

Het resultaat van dit project is onder te verdelen in verschillende deelprojecten: 

1. Herontwikkeling voormalige basisschool De Bijenkorf tot woningen (bouw start in oktober 2016, geen 

financieringsvraag bij De Kop Werkt); 

2. Het realiseren van zonnepanelen op het dak van het zwembad (reeds in uitvoering, geen 

financieringsvraag bij De Kop Werkt); 

3. Versterken woon- en leefklimaat in Oudesluis door investeringen in natuur, recreatie, sport en sociale 

functies; 

4. Laagdrempelig houden van (de nieuwe) voorzieningen door afspraken te maken over beheer 

(continuïteit). 
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Relatie met het Regionaal Ambitiedocument 

Het project valt in het Regionaal Ambitiedocument onder het frame algemene regionale opgaven en in het 

bijzonder het creëren van een aantrekkelijk vestigingsmilieu. Bij de acties die voortvloeien uit de ambities en het 

toekomstbeeld bij dit onderwerp, is opgenomen een gemeentelijke uitwerking van plannen en voorstellen op lokaal 

niveau die in samenspraak met bewoners en afgestemd op specifieke kenmerken en zelfredzaamheid van lokale 

gemeenschappen.  

 

De doelstelling van het project is: 

“Het belonen van de zelfredzaamheid en inzet van de inwoners van Oudesluis, door samen met elkaar te werken 

aan een leefbaarder Oudesluis en hiermee de kern interessanter te maken om in te wonen en te leven.” 

 

Gezien de doelstelling sluit het project Herontwikkelen kern Oudesluis aan bij het Regionaal Ambitiedocument.  

 

 

Benodigd budget in 2017 / 2018 / 2019 / 2020  

Resultaten 1 en 2 zijn reeds in uitvoering en vragen geen financiering vanuit De Kop Werkt. Resultaat 3 betreft de 

snelle impuls voor de leefbaarheid, hiervoor worden plankosten gemaakt in 2016, en uitvoeringskosten in 2017. De 

Kop Werkt draagt alleen bij aan de uitvoeringskosten. Resultaat 4 kan in de jaren 2017-2026 tot kosten leiden, dit 

staat los van het programma van de Kop Werkt. 

 

Fase 3 (De Kop Werkt) bestaat uit: 

 

Projectdeel Toelichting Budget 

Natuurpark Realisatie van een natuurpark van ca. 3,4 ha. waarmee 

er een verbinding wordt gemaakt tussen het dorp en de 

natuur die voor waterberging is aangebracht. Het park 

wordt aangelegd met het oog op versterking van 

omgevingseigen natuurwaarden en biedt de 

mogelijkheid voor het dorp om natuur te beléven. Dit 

budget is alleen voldoende bij een forse 

zelfwerkzaamheid bij de aanleg, waar het dorp aan bij 

wil dragen. 

€ 250.000,- 

Omgeving 

ontmoetingscentrum 

Een deel van de gesloten school ‘de Bijenkorf’ werd 

ook gebruikt door verenigingen in het dorp. Dit betrof 

een gemeenschapsruimte en de gymzaal. Dit deel 

wordt fysiek losgekoppeld van de school en dan 

beheerd door de gemeente Schagen. Het oude 

schoolplein voor dit deel leent zich uitstekend voor een 

ontmoetingsplein voor jong en oud. Het project bevat 

de inrichting van dit ontmoetingsplein met o.a. een jeu-

de-boules baan en speelvoorzieningen. Hiermee wordt 

direct de woonomgeving versterkt, ook voor de 6 

gelijkvloerse woningen. 

€ 130.000,- 

Sportvoorzieningen De inwoners van Oudesluis houden de 

sportvoorzieningen in het dorp grotendeels zelf in 

stand. Voor een klein dorp zijn er daarmee relatief veel 

sportvoorzieningen en is de sportdeelname 

uitzonderlijk groot. Met het dorp wordt gewerkt aan een 

impuls voor de velden en verenigingsgebouwen, die 

nog altijd functioneel zijn, maar niet meer passen bij de 

eisen van deze tijd.  

€ 95.000,- 

Molenpad Er is samen met de stichting Zijper Molens gewerkt 

aan een versterking van de wandelverbindingen rond 

Oudesluis langs twee historische molens. De laatste 

verbinding over een agrarisch perceel is echter nooit 

gerealiseerd, waardoor de twee molens van een zijde 

bereikbaar zijn en er geen ‘rondje met het hondje’ 

gelopen kan worden. Deze natuurlijke route met de 

€ 25.000,- 
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historische waarde van de molens zou het dorp graag 

in ere herstellen. 

 Totaal € 500.000,- 

 

 

Projectfasering  

Definitiefase (t/m januari 2017)     Onderzoeksfase 

Ontwerpfase (t/m maart 2017)     Ontwikkelen Uitvoeringsplan 

Projectvoorbereidingsfase (maart t/m augustus2017) Bestemmingsplanprocedure, uitwerken en aanbesteden 

uitvoeringsplan 

Realisatiefase (vanaf september 2017)   Uitvoering 

Nazorgfase (vanaf 2018)     Onderhoud en beheer in overleg met klankbordgroep 

 

Planning 

 

Naam Planfase Startdatum per fase Beoogde einddatum per fase 

Definitie Maart 2016 Januari 2017 

Ontwerp November 2016 Maart 2017 

Projectvoorbereiding Maart 2017 Augustus 2017 

Realisatie September 2017 December 2017 

 

 

Beslismomenten 

 

Beslismoment Fase  Beslisgremium/ -gremia Toelichting 

Haalbaarheid T/m 

projectvoorbereidingsfase 

Regionale 

Raadscommissie 

16 februari 2017 

Uitvoeringsplan Ontwerpfase College- en 

klankbordgroep 

Maart 2017 

Bestemmingsplan Projectvoorbereidingsfase Raad Juli 2017 

Aanbesteding Projectvoorbereiding College- en 

klankbordgroep 

Maart 2017 

Overdracht Nazorg College- en 

klankbordgroep 

Januari 2018 

 

Beheersing tijd 

Nader te bepalen, resultaat van definitiefase. De continuïteit wordt gewaarborgd door een gedegen voorbereiding 

en hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen. Een zeer spoedige uitvoering van de plannen is 

wenselijk om de dorpsraad en klankbordgroep aangehaakt te houden. Om spoedige uitvoering te kunnen 

realiseren zullen diverse processen parallel aan elkaar lopen. De nodige risico’s zorgen ervoor dat mogelijk de 

streefplanning niet gehaald kan worden. Bij uitlopen van de planning blijft einddoel dat plannen uiterlijk 31 

december 2018 gerealiseerd zijn. 

 

 

Beheersing capaciteit 

Nader te bepalen, capaciteitsvraag blijft beperkt tot 1 projectleider met ambtelijke ondersteuning van planeconoom, 

stedenbouwkundige, openbaar gebied, Regionale uitvoeringsdienst, Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier etc. 

 

Fasering jaar 

 

Speerpunt Projecten (*) Trekker Uren 

Fase 1 2016 Realiseren van 

woningen in de 

voormalige 

Herontwikkelen 

kern Oudesluis 

Cynthia 

Kootker 

100 
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basisschool 

Fase 2 2016 Plaatsen van 

zonnepanelen op 

het dak van het 

zwembad 

Herontwikkelen 

kern Oudesluis 

Cynthia 

Kootker 

8 

Fase 3 2017 Realiseren 

natuurpark  

Herontwikkelen 

kern Oudesluis 

Cynthia 

Kootker 

400 

Fase 4 2017

/201

8 

Omgeving 

ontmoetingscentru

m 

Herontwikkelen 

kern Oudesluis 

Cynthia 

Kootker 

100 

 

 

Beheersing financiën 

Er is, voornamelijk bij de grootschalige natuurontwikkeling, ook een aanzienlijke eigen bijdrage via 

zelfwerkzaamheid nodig om het ambitieniveau te behalen, deze inzet past bij de gemeenschap van Oudesluis en is 

ongetwijfeld een project waar zij samen de schouders onder zetten. Voor het overige zal er bij 

budgetoverschrijdingen het project versoberd worden of gezocht worden naar andere middelen bij het dorp, de 

gemeente of extern. 

 

 

Beheersing kwaliteit 

De in te schakelen landschapsarchitect heeft een bewezen staat van dienst en reeds andere plannen binnen de 

regio uitgevoerd. De kwaliteit zal voorts nauw worden geborgd door de projectleider en worden getoetst door de 

zeer betrokken en kritische klankbordgroep. 

 

Beheersing projectorganisatie 

De projectorganisatie is plat en bescheiden van opzet, er zal in nauwe samenwerking met dorpsraad en 

klankbordgroep worden gewerkt. 

 

Beheersing informatie 

Vanaf november 2016 t/m maart 2017 zal vooral intensief overleg plaatsvinden met de klankbordgroep en de 

interne projectgroep om de plannen nader op maatschappelijke haalbaarheid te onderzoeken en hierover naar 

buiten te communiceren. Begin september is landschapsarchitect Martijn Al gestart met onderzoek en uitwerking 

van een integraal plan voor het versterken van natuurlijke waarden en vergroten van de leefbaarheid in en rondom 

Oudesluis. De visie die hij heeft opgesteld zal gebruikt worden als uitgangspunt voor het maken van plannen voor 

het natuurpark. 

 

Beheersing burgerparticipatie / overheidsparticipatie 

Het initiatief is genomen door de dorpsraad Oudesluis. De inwoners van Oudesluis hebben gezamenlijk met de 

portefeuillehouder een klankbordgroep opgericht met als doel de leefbaarheid van de kern Oudesluis te 

verbeteren. De niet aflatende positieve instelling van de klankbordgroep en de gemeenschapszin van de inwoners 

van Oudesluis zijn een voorbeeld voor velen en een inspiratie voor de gemeente.  

In samenspraak met de klankbordgroep zijn onder andere ideeën ontstaan voor het realiseren van een voor 

reflectie, sport en spel toegankelijk natuurgebied (park)  ten zuiden van Oudesluis en voor het toegankelijker 

maken van de waterberging. De klankbordgroep heeft diverse ideeën, een en ander naar aanleiding van een 

enquête over leefbaarheid, verwerkt in een dorpsontwikkelingsplan (zie bijlage). Dit is een dynamisch stuk waarvan 

de bedoeling is dat het in samenspraak met de gemeente verder vorm gegeven wordt en tot ontwikkeling van de 

kern Oudesluis zal leiden.Over alle projectdelen is intensief overleg met de klankbordgroep. 

 

Beheersing communicatie 

Door de sterke sociale samenhang is dat wat bij de klankbordgroep bekend is al snel bij de andere 800 inwoners 

bekend. Er worden diverse inwonersavonden georganiseerd, zodat de inwoners die geen onderdeel uitmaken van 

de klankbordgroep betrokken blijven bij het proces. 
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Beheersing duurzaamheid 

De zonnepalen bij het zwembad zijn een investering in duurzame energie. Het park vergroot de leefbaarheid van 

het dorp op sociaal vlak door openbare ruimte als ontmoetingsplek en de leefbaarheid van het Oudesluis doordat 

het een gezonde leefomgeving met veel groen toevoegt. Het park biedt daarnaast de mogelijkheid om te bewegen 

(gezonde leefomgeving) en ruimte aan natuurwaarden. Er wordt gezocht naar het toepassen van duurzame 

materialen voor de inrichting. Bijvoorbeeld materialen met een een lange levensduur of doordat de materialen 

gemaakt zijn met een milieuvriendelijk productieproces. 

 

Beheersing risico’s 

De risico’s worden beheerst door in deelprojecten te werken en tussentijds ramingen te laten maken. Bovendien 

worden alle plannen in nauwe samenwerking met zowel de klankbordgroep als het ambtelijk apparaat van de 

gemeente (procedures etc.) gemaakt. 

 

Beheersing raakvlakken 

Het project Oudesluis sluit aan op de Transitieatlas die voor het inspelen op demografische ontwikkelingen in kaart 

is gebracht door De Kop Werkt. Het project in Oudesluis is een pilot voor andere projecten die in kaart worden 

gebracht in het projectplan vestigingsmilieus 

 

Bijlagen 

1. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis door DOP 

2. Visie Polderpark Oudesluis; opgesteld door Landschapsarchitect Martijn Al 

3. Projectopdracht Herontwikkelen kern Oudesluis d.d. 18 november 2016 
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REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 
 

Frame: Algemene regionale opgaven – bereikbaarheid netwerkkwadrant 
Projectnaam  
 
Bereikbaarheid Netwerkkwadrant 

Datum:  

24 november 2016 

Bestuurlijke opdrachtgever: 

Den Helder wethouder Wagner,  

Schagen wethouder Beemsterboer. 

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: 

Programmamanager bereikbaarheid  

Jaarprogramma/jaarschijf: 2017 - 2020 

 

Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 

Naam: Bijdrage uit 

Investeringsfonds 

Omschrijving project Uitwerking 

Bereikbaarheid 

Netwerkkwadrant  

2017: programma-

manager / 

bereikbaarheidsplan 

Structurele verbetering van de 

bereikbaarheid van de Kop van Noord-

Holland. Oplossen van verkeers-

knelpunten in en naar de Kop.  

Opstellen en uitvoeren 

bereikbaarheidsplan. 

 

 

Projectomschrijving Bereikbaarheid Netwerkkwadrant 

 

In het Regionaal Ambitiedocument (2016) wordt als opgave gesteld: 

 “Het maken van een integraal bereikbaarheidsprogramma vanuit de identiteit van de aanliggende gebieden en 

regio’s. Met een koppeling aan een uitgesprokener profilering of karakter voor de afzonderlijke wegen. Het 

uitwerken van de infrastructuur als ruggengraat en identiteitsdrager van het betreffende gebied en bijbehorende 

economische functies, eventueel gekoppeld aan een fonds ‘identiteit dragers’ “.  

 

Het toekomstbeeld dat hierbij hoort zijn o.a.:  

 Economische hotspots goed bereikbaar  

 Hoofdwegen met een goede doorstroming  

 Verbeterde oost-westverbindingen  

 Hoofdwegen met een herkenbare eigen identiteit  

 Herontwerpen verbindingen voor auto, fiets en voetgangers tussen kust en achterland.  

 Goed bereikbare parkeerplaatsen in de kustplaatsen  

 OV-knooppunten Schagen, Den Helder-Zuid en Den Helder die de kust bedienen  

 Groene routes voor langzaam verkeer van en naar de Noordzeekust  

 Nieuwe vervoersconcepten  

 

Op korte termijn is het van belang om een programmamanager aan te stellen die zich richt op het maken van een 

bereikbaarheidsplan waarin de belangrijkste knelpunten en meest haalbare oplossingen benoemd worden.  

De programmamanager dient het bovenlokale belang in beeld te brengen en verbindt losse initiatieven. In het plan 

van aanpak wordt vervolgens een voorstel gedaan voor realistisch uitvoerbare projecten inclusief (realistische) 

ramingen. 

 

 

 

530 - 
536 
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Als input voor de opdracht van de programmamanager zijn in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop 

Werkt! (onder voorbehoud) al reeds een aantal bestaande knelpunten opgenomen:  
1,  Ongelijkvloerse aansluitingen A9 – N9 – Den Helder  

2.  Oost west verbinding Stolpen – Medemblik  

3.  Verbetering doorstroming  N250 (boot Texel – knooppunt De Kooy)  

4.  Vaste oeververbinding Burgervlotbrug  

5.  ICT gestuurd mobiliteitssysteem Wieringerwerf – Agriport - Middenmeer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kopgemeenten zien het als taak de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Wegbeheerders (met name Rijk 

en provincie) zullen hierin meegenomen en waar nodig overtuigd moeten worden om hier concreet op in te zetten. 

Daarom is de taak van de programmamanager, naast het maken van een bereikbaarheidsplan, om de 

bereikbaarheidskwesties in de Kop op de provinciale en nationale infrastructurele investeringsagenda te zetten. In 

het coalitieprogramma van de provincie is al opgenomen om een integrale studie naar de verbetering van de 

bereikbaarheid van Den Helder uit te voeren. APPM is door de provincie gevraagd om een plan van aanpak voor 

deze studie op te stellen. Het ‘Bereikbaarheidsplan Netwerkkwadrant’ kan de overlap met het provinciale project en 

eventueel de MIRT (A9 NOWA) goed benutten.  
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De deelprojecten ongelijkvloerse aansluitingen (A9 – N9 – N250),  verbetering doorstroming  N250 (TESO – 

knooppunt De Kooy) en vaste oeververbinding Burgervlotbrug zouden hier naadloos op aan kunnen sluiten. Voor 

een oplossing bij Burgervlotbrug en de ongelijkvloerse kruisingen worden op dit moment al onderzoeken gedaan in 

opdracht van de Provincie, daar sluiten dit project zoveel mogelijk op aan. In het geval van de problematiek 

rondom de N250 is het, gezien de breed gedragen wens om tot een oplossing te komen en de hoeveelheid 

onderzoek dat reeds is gedaan naar de kwestie, zal gekeken moeten worden hoe dit past binnen de planning van 

het “Bereikbaarheidsplan Netwerkkwadrant”. De projecten Stolpen – Medemblik en ICT gestuurd 

mobiliteitssysteem Wieringerwerf – Agriport - Middenmeer worden nader uitgewerkt als de netwerkstudie is 

uitgevoerd, hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij het gebiedsplan Wieringerwerf. Het grootste deel van de 

kosten komt voor rekening van de wegbeheerders (Provincie/Rijk). Maar de regio zal zijn bijdrage leveren! Er 

liggen dus raakvlakken tussen regio en provincie m.b.t. de bereikbaarheid van de regio. Het is van belang om 

commitment te krijgen op lopende studies, concrete maatregelen en de verdere aanpak. De opdracht voor de 

programmamanager zal dan ook in samenwerking met de provincie tot stand komen en gezamenlijk worden 

begeleid.  

 

Doelstelling van het project 

 

Er wordt al jaren nagedacht en gesproken over de bereikbaarheid van de regio Kop, waarbij er vaak sprake is van 

een ad hoc-benadering en versnipperde acties. Daar waar de regiogemeenten aansluiting zoeken bij 

bereikbaarheid overleggen op de schaal van Noord-Holland Noord en de provincie komen we niet als één sterke, 

samenwerkende regio naar voren.  

 

Daarom is het nodig dat de regio haar prioriteiten formuleert in een bereikbaarheidsplan en een 

uitvoeringsprogramma vaststelt waarmee duidelijkheid wordt geschapen welke concrete infrastructurele 

maatregelen er in de periode 2017-2020 in uitvoering worden genomen.  

 

Uiteindelijk is het doel van het project om de bereikbaarheid van de regio structureel te verbeteren.  

 

 

Resultaat van het project 

 

In het ‘Bereikbaarheidsplan Netwerkkwadrant’, zoals hierboven omschreven, moeten de volgende resultaten 

worden vastgelegd:  

1. de ambities  

2. samenwerkingsafspraken  

3. een uitvoeringsprogramma 

 

Een belangrijk resultaat van de programmamanager is dat het uitvoeringsprogramma aansluit op de provinciale en 

nationale infrastructurele investeringsagenda’s.  

 

Uiteindelijk resultaat van het project ‘Bereikbaarheid Netwerkkwadrant’ is een verbeterde bereikbaarheid van én 

binnen de Kop.  

 

 

Relatie met Regionaal Ambitiedocument 

 

In de algemene regionale opgaven is opgenomen een netwerkkwadrant N9, N23, A7, N99 als hoofdontsluiting en 

identiteitsdrager. De basisstructuur van de ontsluiting van de Kop is het geoptimaliseerde netwerk N9, N99, A7, 

N23. Deze wegen zijn nog steeds cruciaal voor de economische ontwikkeling / vitaliteit van de Kop en tegelijkertijd 

identiteitsdragers van de gebieden die zij doorsnijden. De bijbehorende acties bestaan uit het opstellen van een 

integraal bereikbaarheidsprogramma en de uitwerking van de infrastructuur.  
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Benodigd budget in 2017 / 2018 / 2019 / 2020  

 
2017:    Maximaal € 150.000 voor Programmamanager Bereikbaarheid en ‘Bereikbaarheidsplan  
   Netwerkkwadrant’ 

 

Projectfasering  

 

1. Opdracht programmamanager (2017) 

2. Projecten op basis van uitkomsten plan van aanpak programmamanager. De programmamanager focust op het 

opstellen van een regionaal bereikbaarheidsplan. In het plan worden het bovenlokale belang in beeld gebracht en 

losse initiatieven met elkaar verbonden. Op basis van het regionaal bereikbaarheidsplan doet de 

programmamanager vervolgens een voorstel voor realistisch uitvoerbare projecten inclusief (realistische) ramingen 

(2018-2020).  
 
 
Planning ‘Bereikbaarheidsplan Netwerkkwadrant’ (budget € 100.000,-) 
 

Planfase Startdatum Einddatum 

Procesplan voor opdracht en aanstelling programmamanager 1-11-2016 1-1-2017 

Opstellen plan van aanpak voor bereikbaarheidsplan en incorporeren van plan met 

MIRT en provinciale investeringsagenda agenda  

1-1-2017 1-4-2017 

Uitwerken bereikbaarheidsplan met “uitvoeringsprogramma 2018-2020” en 

lobbyactiviteiten 

1-4-2017 1-1-2018 

Uitvoering van uitvoeringsprogramma 1-1-2018 31-12-2020 

 
 
Planning ‘Verbetering doorstroming N250’ (budget € 1.000.000,-) 
 

Planfase Startdatum Einddatum 

Projectopdracht formuleren (in overleg met APPM en aan te stellen 

programmamanager)  

1-11-2016 1-2-2017 

Uitvoeren Planstudie 1-2-2017 1-1-2018 

Uitvoeren maatregelen 1-1-2018 31-12-2020 

 
 
Planning ‘ongelijkvloerse aansluitingen A9 - N9 – Den Helder’ (budget € 2.500.000,-) 
 

Planfase Startdatum Einddatum 

Afhankelijk van uitwerking oplossingsrichtingen MIRT onderzoek Noordwestkant 

Amsterdam (NoWa). 

  

Start werkgroep regio Alkmaar (opstellen plan van aanpak) nov. 2016 Maart 2017 

Uitvoeren planstudie diverse kruisingen N9 Januari 2017 Dec. 2017 

 
 
Planning ‘vaste oeververbinding Burgervlotbrug’ (budget € 1.000.000,-) 
 

Planfase Startdatum Einddatum 

Uitvoeren Planstudie 2016 1ekw2017 

Uitvoeren maatregelen – afhankelijk planstudie.   

 
 
Oost-West verbinding Stolpen Medemblik (budget € 2.500.000,-) 
 

Planfase Startdatum Einddatum 

Planfase start na 2017   

 
 
Planning ‘ICT gestuurd mobiliteitssysteem Wieringerwerf-Agriport-Middenmeer-Hoorn’ (budget € 
1.000.000,-) 
 

Planfase Startdatum Einddatum 

Ontwikkeling is afhankelijk van uitkomst gebiedsplan Wieringermeer..   
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Beslismomenten 

 

Beslismoment Fase Beslisgremia Toelichting 

November 2016- februari 

2017 

Vaststellen projectopdracht 

Bereikbaarheidsplan 

Gemeenteraden, GS  

Januari 2017 – februari 

2017 

Vaststellen Projectopdracht N250 Stuurgroep  

April 2017 Vaststellen PvA ‘Bereikbaarheid 

Netwerkkwadrant’ 

Stuurgroep  

December 2017 Vaststellen uitvoeringsprogramma 

‘bereikbaarheid netwerkkwadrant’  

Stuurgroep,   

 
 

Beheersing tijd 

 
De fasering is erg afhankelijk van externe factoren. Voor alle onderdelen van het programma bereikbaarheid is 
externe financiering van voornamelijk de wegbeheerder nodig. De planning van de wegbeheerder bepaalt dan ook 
de mogelijkheid om snel te schakelen. Wel is een belangrijk onderdeel van deze opdracht het positioneren van de 
infrastructurele belangen van De Kop Werkt bij o.a. Provincie en Rijkswaterstaat. 

 

Beheersing capaciteit 

 
De programmamanager zal voor de netwerkstudie en tracéstudies naar verwachting zelfstandig kunnen opereren. 
Daarvoor voert hij met de vier ambtelijke contactpersonen en de provincie overleg. Als in de uitvoeringsfase 
opgeschaald dient te worden wordt dat meegenomen in de verdere jaarschijven die aan de Regionale 
Raadscommissie worden voorgelegd ter besluitvorming.  
 
 

Projectteam 

 
Programmamanager Bereikbaarheid en vertegenwoordigers verkeer- en vervoer gemeenten Kop van Noord-
Holland en provincie. 
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Voorblad agendapunt Regionaal Portefeuillehoudersoverleg 
Sociaal Domein Kop van Noord Holland 

 

 

Onderwerp: Projectformats Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 

Datum PHO Overleg: 22 september 2016 

Afkomstig van: 
M.J.C. Markhorst,  

programmamanager Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt  

Aanwezige adviseurs: M.J.C. Markhorst 

 
 

Gevraagd Besluit: 

1. Instemmen met de inhoud van de volgende projectformats en deze ter besluitvorming 
voorleggen aan de raden van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel; 
- Regiosectorplan Agribusiness 
- Regiosectorplan Zorg 
- Regiosectorplan Toerisme & Recreatie 
- Regiosectorplan Maritiem & Offshore en Energie & Duurzaamheid 
- Uitvoering regiosectorplannen 
- Carrières in de Kop  

 

Korte toelichting: 

Het betreft de projectformats voor de uitvoering van het programma Aansluiting Onderwijs 
Arbeidsmarkt, onderdeel van De Kop Werkt!  

Voorstel: 

De projectformats worden na goedkeuring door het PHO ter advisering voorgelegd aan de Regionale 

raadsadviescommissie en vervolgens ter besluitvorming aan de vier verschillende raden, met het 

verzoek voor de uitvoering ervan in totaal een bedrag van €712.500,- te reserveren voor 2017.  

 

De projectformats die behoren tot het programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt worden 

gelijktijdig en tezamen met de formats van de overige projecten van De Kop Werkt! aangeboden aan 

de Regionale raadsadviescommissie en de vier gemeenteraden.  

Parallel hieraan worden de formats ook ter besluitvorming voorgelegd aan het college van 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, dat hiermee om cofinanciering wordt 

gevraagd. De inhoud van de projectformats is hiertoe op ambtelijk niveau reeds afgestemd met de 

provincie.  
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Financiën: 

Het bedrag van €712.500,- (zie korte toelichting) zal worden onttrokken aan het budget van De Kop 
Werkt! 
De financiële kant van de besluitvorming vindt plaats in de afzonderlijke colleges en raden.  
 

Advies / Inspraak van belanghebbenden en/of adviesorganen: 

 
29 september DKW 
3 november RRN advisering 
 

Advies MO: 

Het MO heeft reeds ingestemd met de inhoud van de formats.  

Communicatie: 

N.v.t. 

 
 

Meegezonden Bijlagen: 

1. Regiosectorplan Agribusiness 
2. Regiosectorplan Zorg 
3. Regiosectorplan Toerisme & Recreatie 
4. Regiosectorplan Maritiem & Offshore en Energie & Duurzaamheid 
5. Uitvoering regiosectorplannen 
6. Carrières in de Kop  
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Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 

Projectnaam:  
 
Uitvoering regiosectorplannen  

 

Datum:  

24 november 2016 

Bestuurlijk opdrachtgever: 

Wethouder T. Meskers 

 

Ambtelijk opdrachtgever:  

Marjolein Markhorst 

Startdatum:   

1 juli 2017 

Einddatum:  

31 december 2017 

 

In het investeringsfonds is het volgende opgenomen:  

 

€ 312.500,- voor de uitvoering van de regiosectorplannen voor de vijf speerpuntsectoren.  

 

 

Plaats van het project binnen het programma 

 

Het project ‘Uitvoering regiosectorplannen ’ maakt onderdeel uit van het programma Aansluiting Onderwijs 

Arbeidsmarkt. Het doel van dit programma bestaat uit het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt in de Kop van 

Noord-Holland en het daarin tot stand brengen van optimale afstemming van vraag en aanbod. Binnen dit 

programma zijn de volgende vijf speerpuntsectoren benoemd: agribusiness, energie & duurzaamheid, zorg, 

maritiem & offshore en toerisme & recreatie.  

 

Voor ieder van deze sectoren worden in de eerste helft van 2017 de aard en omvang van vraag en aanbod en de 

eventuele discrepanties daartussen in beeld gebracht. Op grond daarvan wordt voor en door iedere sector een 

regiosectorplan gemaakt waarin is beschreven welke maatregelen de betrokken partijen nemen om vraag en 

aanbod binnen de sector met elkaar in evenwicht te brengen.  

 

 

Doelstelling van het project 

 

De regiosectorplannen zijn volgens de planning eind juni 2017 gereed. In de periode juli – december 2017 kan dus 

gestart worden met de uitvoering van de maatregelen die in de sectorplannen zijn opgenomen.  

De in 2017 te maken kosten voor de uitvoering van de regiosectorplannen zijn afhankelijk van de inhoud hiervan. 

Bij het vaststellen van de begroting voor 2017 is het derhalve niet mogelijk om deze activiteiten al concreet te 

maken. Omwille van de voortgang van de uitvoering van het programma is het echter van belang hiervoor 

halverwege 2017 over de nodige middelen te kunnen beschikken.  

 

 

Benodigd budget in 2017  

 

In het investeringsoverzicht van De Kop Werkt! wordt uitgegaan van een totaalbudget van €1.400.000,- voor 

maximaal vier jaar voor het opstellen en uitvoeren van de regiosectorplannen. Voor het opstellen van de plannen is 

daarvan in totaal €150.000,- begroot. Het restant, te weten een bedrag van €1.250.000,-, wordt pro forma verdeeld 

over de vier jaren voor de uitvoering van de regiosectorplannen. Voor 2017 wordt dan ook een bedrag van 

€312.500,- als stelpost opgenomen.  
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Via voortgangsrapportages worden de raden geïnformeerd over de totstandkoming van de regiosectorplannen. 
Zodra deze uitvoeringsgereed zijn worden ze medio 2017 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden, 
opdat de gelden beschikbaar kunnen komen voor de uitvoering.  
 
Begroting totale programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 

Nr.  Project 2017 2018 - 2020 

1. Dataverzameling en – analyse  €           0,- €           0,- 

2. Opstellen en uitvoeren regiosectorplannen € 462.500,-  € 937.500,- 

3. Carrières in de Kop € 250.000,- €            0,- 

4. Studiebedrijf (werktitel)* €            p.m. p.m. 

5. Campagne arbeidsmarktcommunicatie €            0,- € 500.000,-  

*Het project Studiebedrijf zal worden geïntegreerd in de regiosectorplannen 

 

 

 Voor akkoord 

Bestuurlijk opdrachtgever: 

  

 

Datum:  

Ambtelijk opdrachtgever: 

 

Datum:  
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Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 

Projectnaam:  
 
Carrières in de Kop  

Datum:  
24 november 2016 

Projectleider: 
 
 

Ambtelijk opdrachtgever:  
 

Startdatum:  
1 januari 2017 

Einddatum:  
 

 
In het investeringsfonds is het volgende opgenomen: 
 
€ 250.000,- t.b.v. inhuur van een extern bureau voor de planvorming en uitvoering van dit project.  
 
 

Plaats van het project binnen het programma 

 
Het project ‘Carrières in de Kop’ maakt onderdeel uit van het programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt. Het 
doel van dit programma bestaat uit het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland en 
het daarin tot stand brengen van optimale afstemming van vraag en aanbod. Binnen dit programma zijn de 
volgende speerpuntsectoren benoemd: Maritiem & offshore, Energie & duurzaamheid, agribusiness, Zorg en 
Toerisme & recreatie.  
 
Het project ‘Carrières in de Kop’ bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft een door betrokken partijen 
gedragen concept en plan van aanpak voor een carrière-evenement dat alle speerpuntsectoren raakt. Het tweede 
deel heeft betrekking op de uitvoering van voornoemd plan van aanpak.  
 
 

Doelstelling van het project 

 

Dit project heeft tot doel jongeren te interesseren en enthousiasmeren voor werken in de speerpuntsectoren en 

hen te stimuleren tot een studie- en beroepskeuze in een van deze richtingen. De nadruk ligt hierbij op de kritieke 

keuzemomenten voor jongeren in het voortgezet onderwijs, die bepalend zijn voor hun loopbaan (profielkeuze en 

studiekeuze). Daarnaast moet het evenement ook voor basisschoolleerlingen bijdragen aan de keuze voor een 

beroepsrichting en daarbij passend onderwijs.  
 
 

Beoogd effect 

 

De organisatie van het evenement draagt bij aan de samenwerking van de partijen in en tussen de betreffende 

speerpuntsectoren. Het evenement wordt ingebed in het reguliere onderwijscurriculum ten behoeve van studie- en 

loopbaanoriëntatie.  

 

Met het evenement zelf wordt een hogere instroom in opleidingen voor de speerpuntsectoren beoogd, om op de 

middellange termijn voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar te hebben om aan de vraag van werkgevers 

in de regio te kunnen voldoen.  

Een adequaat opgeleid arbeidspotentieel vergroot bovendien de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat van 

het gebied voor bedrijven uit de sectoren.  
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Projectomschrijving 

A) Opdrachtgever verwacht van opdrachtnemer een kritische reflectie op de opdracht met betrekking tot de 

doelstelling, resultaten en beschikbare middelen, bij voorkeur onderbouwd met referentiemateriaal.  

Opdrachtnemer inventariseert bij de in de sectorplannen genoemde partijen wensen, mogelijkheden en 
bijdragen aan een carrière-evenement en verwerkt deze tot een gedragen concept voor de verschillende 
sectoren ieder afzonderlijk of gezamenlijk en stelt hiervoor een uitvoerbaar plan van aanpak op.  

 
Het plan van aanpak wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria.  
 Het evenement: 

 

 Is effectief en efficient in frequentie, timing, bereik en samenhang tussen de verschillende 

speerpuntsectoren; 

 Is bedoeld voor leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO), in minimaal Noord-

Holland Noord en indien zinvol daarbuiten; 

 Komt tot stand met medewerking van ondernemers, onderwijsinstellingen, overheden en 

onderzoeksinstituten uit de vijf speerpuntsectoren zoals genoemd in de sectorplannen; 

 Wordt voor minimaal 50% van de totale kosten gedekt door de niet-overheden;  

 Bevordert financieel draagvlak voor uitvoering van het evenement in de toekomst door betrokken 

partijen; 

 Laat leerlingen zo fysiek mogelijk kennismaken met de beroepspraktijken;  

 Is voor de doelgroep zo laagdrempelig mogelijk in tijd en bereikbaarheid en afgestemd op haar 

belevingswereld; 

 Sluit aan bij keuzemomenten voor beroepsrichting en vervolgopleiding in het PO en VO 

 Sluit aan bij bestaande relevante evenementen in de regio en daarbuiten;  

 Sluit aan bij de sectorplannen en de daarin genoemde partijen; 

 In het plan is opgenomen dat studenten van relevante opleidingen zelf een rol hebben in de 

planvorming en uitvoering van het evenement; 

 Is uitvoerbaar door de opdrachtnemer; 

 Is herhaalbaar.  

 

B) De opdrachtnemer voert het vastgestelde plan van aanpak onder A) uit.  

Tijdens het evenement vindt een meting plaats, aan de hand waarvan een beeld wordt verkregen van de 

ervaringen van de bezoekers en deelnemers. Na afloop van het evenement evalueert de opdrachtnemer 

met de betrokken partijen uit de sectorplannen het evenement en adviseert de opdrachtgever aan de hand 

hiervan over uitvoering van het evenement in de toekomst.  

 

  

Resultaten  

 
Het project levert de volgende resultaten op:  
 

 Een gedragen concept voor Carrières in de Kop voor de vijf speerpuntsectoren;  

 Een plan van aanpak voor de uitvoering van dit concept; 

 Resultaten van de gemeten waardering van bezoekers en deelnemers; 

 Evaluatie van het evenement en advies over uitvoering ervan in de toekomst.    

 

 

Benodigd budget in 2017  

 
Voor het opzetten en uitvoeren van dit project is een organisator nodig, die ervaren is met het organiseren en 
uitvoeren van grootschalige evenementen. Bij voorkeur wordt de totale opdracht gegund aan dezelfde 
opdrachtnemer voor de periode 2017-2020.  
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In het investeringsoverzicht van De Kop Werkt! wordt uitgegaan van een totaalbudget van €300.000,- voor 
maximaal vier jaar voor de uitvoering van een carrière-evenement. Hierbij is niet rekening gehouden met vorm, 
frequentie, schaalvoordelen, synergie tussen de verschillende sectoren en bijdragen van overige deelnemende 
partijen.  
 
Omdat de te maken kosten in 2017 en de jaren daarna afhankelijk zijn van de inhoud van het concept en van het 
plan van aanpak, wordt het totale budget van €250.000,- voor 2017 begroot.  
 
Wel kan worden gesteld dat 10% van het totale budget zal worden besteed aan de inventarisatie- en 
planvormingsfase. Afwijkingen hiervan moeten door de opdrachtnemer aannemelijk worden gemaakt.  
 
 

Projectfasering  

 
Planning 
 

Naam Planfase Startdatum per fase Beoogde einddatum per fase 

 
1a. Ontwikkelen en formuleren 
concept  

 
1 januari 2017 

 
1 maart 2017 
 

1b. Opstellen plan van aanpak 1 januari 2017 1 april 2017 

2. Uitvoering Plan van aanpak 

evenement 

1 april 2017 Afhankelijk van het plan van 

aanpak.  

3. Evaluatie en advies  Afhankelijk van het plan  

van aanpak 

Afhankelijk van het plan van 

aanpak.   

 
 

Beslismomenten 

 

Beslismoment Fase  Beslisgremium/ -gremia 

Vaststellen concept evenement Einde fase 1a Ambtelijk opdrachtgever 

Vaststellen plan van aanpak Einde fase 1b Bestuurlijk opdrachtgever 

Vaststellen evaluatie en advies Einde fase 3 Bestuurlijk opdrachtgever 

 
 

Relatie tussen bestuurlijk opdrachtgever (BOG), ambtelijk opdrachtgever (AOG), programmamanager (PM) en 
projectleider (PL) 

 
 
 

 
Voor akkoord 

Bestuurlijk opdrachtgever: 
  
 
Datum:  

Ambtelijk opdrachtgever: 
 
Datum:  
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Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 

Projectnaam:  
 
Regiosectorplan zorg 

Datum:  

24 november 2016 

Projectleider: 

 

Ambtelijk opdrachtgever:  

 

Startdatum:   

1 januari 2017 

Einddatum:  

30 juni 2017 

 

In het investeringsfonds is het volgende opgenomen: 

 

€30.000,-  t.b.v. externe inhuur van een projectleider voor de uitvoering van dit project en voor 

communicatiekosten.   

 

 

Plaats van het project binnen het programma 

 

Het project ‘Regiosectorplan zorg’ maakt onderdeel uit van het programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt. 

Het doel van dit programma bestaat uit het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland 

en het daarin tot stand brengen van optimale afstemming van vraag en aanbod. Binnen dit programma zijn naast 

de zorgsector nog de volgende vier speerpuntsectoren benoemd, te weten: agribusiness, energie & duurzaamheid, 

maritiem & offshore en toerisme & recreatie. Voor deze sectoren wordt in de eerste helft van 2017 een soortgelijk 

plan opgesteld. 

 

Het project ‘Regiosectorplan zorg’ moet een gedegen inzicht opleveren in de aard en omvang van vraag en 

aanbod binnen de zorgsector en tevens een regiosectorplan om eventuele discrepanties daarbinnen het hoofd te 

bieden. Het resultaat van dit project kan aldus worden beschouwd als de leest waarop vervolgactiviteiten en –

projecten binnen het programma zullen worden geschoeid.   

 

 

Doelstelling van het project 

 

Het doel van het project is te komen tot een regiosectorplan voor de sector, waarin is beschreven welke 

maatregelen ondernemers, onderwijs en overheid in de periode tot 2020 treffen  om  de sector te stimuleren en 

vraag en aanbod daarbinnen beter op elkaar af te stemmen. Deze maatregelen hebben betrekking op de 

arbeidsmarkt in zijn totale breedte, over alle opleidingsniveaus heen; van hoger opgeleid tot ongekwalificeerd. Dat 

betekent dat ook wordt beschreven op welke wijze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan 

worden geholpen.  

Het regiosectorplan zal gelden als basis voor de activiteiten die tot 20201 binnen de sector in dit kader worden 

uitgevoerd.  
  

                                                      

1 De activiteiten uit het regiosectorplan worden uitgevoerd in de periode tot 2020. De effecten van een aantal van deze activiteiten zullen pas na een 

langere tijd zichtbaar worden. Te denken valt aan het starten van opleidingen, waarvan de eerste lichting studenten pas na 2020 afzwaait.  
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Beoogd effect 

 

Het regiosectorplan wordt opgesteld in samenwerking met een netwerk van bedrijven en instellingen binnen de 

sector en draagt daardoor bij aan de ontwikkeling en/of versterking van een netwerk van die bedrijven en 

instellingen en bevordert bij alle betrokken partijen (ondernemers, onderwijs en overheid): 
 

- de bewustwording van de kloof tussen vraag en aanbod binnen de sector; 
- de betrokkenheid bij het thema; 
- een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van personeelsvraagstukken en  
- de bereidheid om hier in onderlinge samenwerking gevolg aan te geven. 

 

 

Projectomschrijving 

 

Het project ‘Regiosectorplan zorg’ bestaat uit een aantal activiteiten, waarvan de resultaten uiteindelijk leiden tot 

een document waarin concrete maatregelen zijn benoemd.  

 

In de eerste plaats worden vraag en aanbod binnen de sector in beeld gebracht. Daartoe worden de reeds 

beschikbare arbeidsmarktgegevens getoetst bij de betrokken partijen, bestaande uit onder meer werkgevers in de 

verschillende zorgdomeinen (huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg, GGZ, Jeugdzorg, 

Gehandicaptenzorg etc.), de preferente zorgverzekeraar (VGZ), samenwerkingsverband SIGRA, ZONH, het 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, het Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland en de sociaal 

werkbedrijven De Bolder en Noorderkwartier.  

Met de werkgevers wordt actief in gesprek gegaan om hun vraag in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin te 

formuleren.  

Voorts wordt het voor de sector relevante, beschikbare onderwijsaanbod geïnventariseerd. Hiervoor worden 

onderwijsinstellingen van binnen en buiten de regio benaderd. Ook wordt in kaart gebracht welke initiatieven en 

activiteiten er in de regio bestaan om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Daarbij neemt het Zorgpact 

een belangrijke plaats in.  

De combinatie van voorgaande informatie leidt tot een beschrijving van de lacunes tussen vraag en aanbod en 

vormt de basis voor de te formuleren maatregelen. Deze maatregelen worden in gezamenlijkheid door de 

betrokken partijen in afspraken vastgelegd in een op te leveren document; het regiosectorplan. Dit plan geldt als 

een convenant, waaraan betrokken partijen zich expliciet, door middel van ondertekening verbinden.   

 

 

Resultaten  

 

Het project levert de volgende resultaten op:  

 

 Er is een overkoepelend beeld van vraag en aanbod binnen de sector in cijfers, niveau en aard  van de 

werkzaamheden in de regio.  

 Er is een overkoepelend beeld van de voor de sector relevante bestaande opleidingsmogelijkheden in de 

regio.  

 Er is een overkoepelend beeld van initiatieven en activiteiten gericht op verbetering van de match tussen 

vraag en aanbod in de regio. 

 Er is een beschrijving van de discrepanties tussen de behoeften van de arbeidsmarkt en het huidige 

personeelsaanbod, zowel in  kwantitatieve als in kwalitatieve zin.  

 Er is een plan voor de sector waarin concreet is beschreven hoe de betrokken partijen (werkgevers, 

onderwijs, gemeenten) gezamenlijk de geconstateerde discrepanties gaan aanpakken, zodat werkgevers 

tijdig over adequaat opgeleid personeel kunnen beschikken. De partijen hebben gezamenlijk hun ambitie 

geformuleerd in het aandeel dat zij gaan leveren aan het oplossen van de mismatch.  

 Verder is in het plan opgenomen op welke wijze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door 

werkgevers binnen de sector aan een baan worden geholpen en hoeveel dit er zullen zijn.  

 In het plan krijgen de deelprojecten uit de programmaopdracht (Carrières in de Kop, Studiebedrijf, 

Campagne Arbeidsmarktcommunicatie) al dan niet een passende plaats. 

 Het plan heeft draagvlak bij alle betrokken partijen, wat tot uitdrukking komt in de ondertekening van een 

convenant. 
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Benodigd budget in 2017  

 

Voor het uitvoeren van het project is een projectleider nodig. Deze moet goed zijn ingevoerd in de sector en het 

onderwijsveld, beschikken over een uitgebreid netwerk daarbinnen en de taal van de werkgevers spreken. 

Daarnaast moet de projectleider resultaatgericht kunnen werken,  de verbinding tussen partijen kunnen leggen, 

gezamenlijke doelstellingen kunnen formuleren en bij de partijen de focus op het behalen van resultaten op het 

netvlies krijgen.  

 

De benodigde tijd voor de uitvoering van het project wordt geschat op 250 à 300 uur. We nemen hiervoor een 

stelpost op van €27000,- voor externe inhuur.  

 

Daarnaast wordt een bedrag van €3000,- begroot voor communicatiekosten. De activiteiten  op het gebied van 

communicatie voor dit regiosectorplan worden uitgevoerd in samenhang met die voor de overige sectoren.  

 
Begroting totale programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 
 

Nr.  Project 2017 2018 - 2020 

1. Dataverzameling en – analyse  €           0,- €           0,- 

2. Opstellen en uitvoeren regiosectorplannen € 462.500,-  € 937.500,- 

3. Carrières in de Kop € 250.000,- €            0,- 

4. Studiebedrijf (werktitel)* €            p.m. p.m. 

5. Campagne arbeidsmarktcommunicatie €            0,- € 500.000,-  

*Het project Studiebedrijf zal worden geïntegreerd in de regiosectorplannen 

 
 

Projectfasering  

 
Planning 

Naam Planfase Startdatum per fase Beoogde einddatum per fase 

1. Inventarisatiefase + 
opstellen integraal beeld 
 

 
Januari 2017 

 
April 2017 
 

2. Integraal beeld delen met 
en toetsen bij betrokken 
partijen 

 
April 2017 

 
April 2017 

3. Regiosectorplan opstellen 
met betrokken partijen 

 
Mei 2017 

 
Mei 2017 

4. Convenant sluiten 
 

 
Juni 2017 

 
Juni 2017 

 
 

Beslismomenten 

 

Beslismoment Fase  Beslisgremium/ -gremia 

Vaststellen integraal beeld Na afloop van fase 1.  Ambtelijk opdrachtgever 

Vaststellen Regiosectorplan Na afloop van fase 3 Bestuurlijk opdrachtgever 
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BOG AOA 

AOA AOA 

PM AOA 

PL Sector Zorg PL Sector Agri 
PL Sectoren 
Maritiem en 

Energie 

PL Sector 
Toerisme 

 

Relatie tussen bestuurlijk opdrachtgever (BOG), ambtelijk opdrachtgever (AOG), programmamanager (PM) en 

projectleider (PL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor akkoord 

Bestuurlijk opdrachtgever: 

  

 

Datum:  

Ambtelijk opdrachtgever: 

 

Datum:  

 

 

 

 



 

 1 

 

  
 

 

Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 

Projectnaam:  
 
Regiosectorplan Agribusiness 

Datum:  

24 november 2016 

Projectleider: 

 

Ambtelijk opdrachtgever:  

 

Startdatum:   

1 januari 2017 

Einddatum:  

30 juni 2017 

 

In het investeringsfonds is het volgende opgenomen: 

 

€30.000,-  t.b.v. externe inhuur van een projectleider voor de uitvoering van dit project en voor 

communicatiekosten. 

 

 

Plaats van het project binnen het programma 

 

Het project ‘Regiosectorplan Agribusiness’ maakt onderdeel uit van het programma Aansluiting Onderwijs 

Arbeidsmarkt. Het doel van dit programma bestaat uit het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt in de Kop van 

Noord-Holland en het daarin tot stand brengen van optimale afstemming van vraag en aanbod. Binnen dit 

programma zijn naast de agrisector nog de volgende vier speerpuntsectoren benoemd, te weten: ‘energie & 

duurzaamheid, zorg, maritiem & offshore en toerisme & recreatie. Voor deze sectoren wordt in de eerste helft van 

2017 een soortgelijk plan opgesteld. 

 

Het project ‘Regiosectorplan Agribusiness’ moet een gedegen inzicht opleveren in de aard en omvang van vraag 

en aanbod binnen deze sector en tevens een regiosectorplan om eventuele discrepanties daarbinnen het hoofd te 

bieden. Het resultaat van dit project kan aldus worden beschouwd als de leest waarop vervolgactiviteiten en –

projecten binnen het programma zullen worden geschoeid.  

 

 

Doelstelling van het project 

 

Het doel van het project is te komen tot een regiosectorplan voor de sector, waarin is beschreven welke 

maatregelen ondernemers, onderwijs en overheid in de periode tot 2020 treffen  om  de sector te stimuleren en 

vraag en aanbod daarbinnen beter op elkaar af te stemmen. Deze maatregelen hebben betrekking op de 

arbeidsmarkt in zijn totale breedte, over alle opleidingsniveaus heen; van hoger opgeleid tot ongekwalificeerd. Dat 

betekent dat ook wordt beschreven op welke wijze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan 

worden geholpen.  

Het regiosectorplan zal gelden als basis voor de activiteiten die tot 20201 binnen de sector in dit kader worden 

uitgevoerd.  
  

                                                      

1 De activiteiten uit het regiosectorplan worden uitgevoerd in de periode tot 2020. De effecten van een aantal van deze activiteiten zullen pas na een 

langere tijd zichtbaar worden. Te denken valt aan het starten van opleidingen, waarvan de eerste lichting studenten pas na 2020 afzwaait.  
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Beoogd effect 

 

Het regiosectorplan wordt opgesteld in samenwerking met een netwerk van bedrijven en instellingen binnen de 

sector en draagt daardoor bij aan de ontwikkeling en/of versterking van een netwerk van die bedrijven en 

instellingen en bevordert bij alle betrokken partijen (ondernemers, onderwijs en overheid): 
 

- de bewustwording van de kloof tussen vraag en aanbod binnen de sector; 
- de betrokkenheid bij het thema; 
- een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van personeelsvraagstukken en  
- de bereidheid om hier in onderlinge samenwerking gevolg aan te geven. 

 

 

Projectomschrijving 

 

Het project ‘Regiosectorplan agribusiness’ bestaat uit een aantal activiteiten, waarvan de resultaten uiteindelijk 

leiden tot een document waarin concrete maatregelen zijn benoemd.  

 

In de eerste plaats worden vraag en aanbod binnen de sector in beeld gebracht. Daartoe worden de reeds 

beschikbare arbeidsmarktgegevens getoetst bij de betrokken partijen, bestaande uit onder meer werkgevers uit de 

diverse domeinen binnen de sector (tuinbouw & uitgangsmaterialen, bollen & akkerbouw, glastuinbouw, 

zaadveredeling, aquacultuur &visserij, veeteelt), het kenniscentrum Proeftuin Zwaagdijk, het Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland Noord, werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland en de sociaalwerkbedrijven De Bolder en 

Noorderkwartier.  

Deze sector kent een hoge organisatiegraad; bedrijven binnen de sector hebben zich verenigd in Greenport Noord-

Holland-Noord, waarvan Seedvalley onderdeel uitmaakt en van waaruit diverse projecten worden ontwikkeld en 

uitgevoerd. Deze stichtingen worden op bestuurlijk en uitvoerend niveau betrokken bij de activiteiten die binnen dit 

project plaatsvinden.  

Met de werkgevers wordt actief in gesprek gegaan om hun vraag in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin te 

formuleren. Voorts wordt het voor de sector relevante beschikbare onderwijsaanbod geïnventariseerd. Hiervoor 

worden onderwijsinstellingen van binnen en buiten de regio benaderd. Ook wordt in kaart gebracht welke 

initiatieven en activiteiten er in de regio bestaan om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Daarbij is het 

Partnernetwerk Greenport Werkt! een belangrijke gesprekspartner.  

.  

De combinatie van voorgaande informatie leidt tot een beschrijving van de lacunes tussen vraag en aanbod en 

vormt de basis voor de te formuleren maatregelen. Deze maatregelen worden in gezamenlijkheid door de 

betrokken partijen in afspraken vastgelegd in een op te leveren document; het regiosectorplan. Dit plan geldt als 

een convenant, waaraan betrokken partijen zich expliciet, door middel van ondertekening verbinden.   

 

 

Resultaten  

 

Het project levert de volgende resultaten op:  

 

 Er is een overkoepelend beeld van vraag en aanbod binnen de sector in cijfers, niveau en aard  van 

de werkzaamheden in de regio.  

   Er is een overkoepelend beeld van de voor de sector relevante bestaande opleidingsmogelijkheden in 

de regio.  

   Er is een overkoepelend beeld van initiatieven en activiteiten gericht op verbetering van de match 

tussen vraag en aanbod in de regio. 

   Er is een beschrijving van de discrepanties tussen de behoeften van de arbeidsmarkt en het huidige 

personeelsaanbod, zowel in  kwantitatieve als in kwalitatieve zin.  

   Er is een plan voor de sector waarin concreet is beschreven hoe de betrokken partijen (werkgevers, 

onderwijs, gemeenten) gezamenlijk de geconstateerde discrepanties gaan aanpakken, zodat 

werkgevers tijdig over adequaat opgeleid personeel kunnen beschikken. De partijen hebben 

gezamenlijk hun ambitie geformuleerd in het aandeel dat zij gaan leveren aan het oplossen van de 

mismatch.  

  Verder is in het plan opgenomen op welke wijze mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt door werkgevers binnen de sector aan een baan worden geholpen en 

hoeveel dit er zullen zijn.  
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 In het plan krijgen de deelprojecten uit de programmaopdracht (Carrières in de Kop, Studiebedrijf, 

Campagne Arbeidsmarktcommunicatie) al dan niet een passende plaats. 

 Het plan heeft draagvlak bij alle betrokken partijen, wat tot uitdrukking komt in de ondertekening van 

een convenant. 

 

 

Benodigd budget in 2017  

 

Voor het uitvoeren van het project is een projectleider nodig. Deze moet goed zijn ingevoerd in de sector en het 

onderwijsveld, beschikken over een uitgebreid netwerk daarbinnen en de taal van de werkgevers spreken. 

Daarnaast moet de projectleider resultaatgericht kunnen werken,  de verbinding tussen partijen kunnen leggen, 

gezamenlijke doelstellingen kunnen formuleren en bij de partijen de focus op het behalen van resultaten op het 

netvlies krijgen.  

 

De benodigde tijd voor de uitvoering van het project wordt geschat op 250 à 300 uur. We nemen hiervoor een 

stelpost op van €27000,- voor externe inhuur.  

 

Daarnaast wordt een bedrag van €3000,- begroot voor communicatiekosten. De activiteiten  op het gebied van 

communicatie voor dit regiosectorplan worden uitgevoerd in samenhang met die voor de overige sectoren.  

 

 
Begroting totale programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 
 

Nr.  Project 2017 2018 - 2020 

1. Dataverzameling en – analyse  €           0,- €           0,- 

2. Opstellen en uitvoeren regiosectorplannen € 462.500,-  € 937.500,- 

3. Carrières in de Kop € 250.000,- €            0,- 

4. Studiebedrijf (werktitel) €            0,- p.m. 

5. Campagne arbeidsmarktcommunicatie €            0,- € 500.000,-  

  *Het project Studiebedrijf zal worden geïntegreerd in de regiosectorplannen 
 
 

Projectfasering  

 
Planning 

Naam Planfase Startdatum per fase Beoogde einddatum per fase 

1. Inventarisatiefase + 
opstellen integraal beeld 
 

 
Januari 2017 

 
April 2017 
 

2. Integraal beeld delen met 
en toetsen bij betrokken 
partijen 

 
April 2017 

 
April 2017 

3. Regiosectorplan opstellen 
met betrokken partijen 

 
Mei 2017 

 
Mei 2017 

4. Convenant sluiten 
 

 
Juni 2017 

 
Juni 2017 

 
 

Beslismomenten 

 

Beslismoment Fase  Beslisgremium/ -gremia 

Vaststellen integraal beeld Na afloop van fase 1.  Ambtelijk opdrachtgever 

Vaststellen Regiosectorplan Na afloop van fase 3 Bestuurlijk opdrachtgever 
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BOG AOA 

AOA AOA 

PM AOA 

PL Sector Zorg PL Sector Agri 
PL Sectoren 
Maritiem en 

Energie 

PL Sector 
Toerisme 

Relatie tussen bestuurlijk opdrachtgever (BOG), ambtelijk opdrachtgever (AOG), programmamanager (PM) en 

projectleider (PL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor akkoord 

Bestuurlijk opdrachtgever: 

  

 

Datum:  

Ambtelijk opdrachtgever: 

 

Datum:  
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Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 

Projectnaam:  
 
Regiosectorplan voor  
Energie & duurzaamheid en Maritiem & offshore 

Datum:  
24 november 2016 

Projectleider: 
 

Ambtelijk opdrachtgever:  
 

Startdatum:   
1 januari 2017 

Einddatum:  
30 juni 2017 

 
In het investeringsfonds is het volgende opgenomen: 
 
€60.000,-  t.b.v. externe inhuur van een projectleider voor de uitvoering van dit project en voor 
communicatiekosten.  
 
 

Plaats van het project binnen het programma 

 
Het project ‘Regiosectorplan Energie & duurzaamheid en Maritiem & offshore’ maakt onderdeel uit van het 
programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt. Het doel van dit programma bestaat uit het stimuleren van de 
regionale arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland en het daarin tot stand brengen van optimale afstemming van 
vraag en aanbod. Binnen dit programma zijn naast de maritieme en energiesector nog de volgende 
speerpuntsectoren benoemd: Agribusiness, Zorg en Toerisme & recreatie. Voor deze sectoren wordt in de eerste 
helft van 2017 een regiosectorplan opgesteld. Omdat de maritieme en energiesector elkaar inhoudelijk overlappen 
en er veelal dezelfde partijen in opereren, is er voor gekozen om één gezamenlijk plan op te stellen voor beide 
sectoren.  
 
Het project ‘Regiosectorplan Energie & duurzaamheid en Maritiem & offshore  moet een gedegen inzicht opleveren 
in de aard en omvang van vraag en aanbod binnen deze sector en tevens een regiosectorplan om eventuele 
discrepanties daarbinnen het hoofd te bieden. Het resultaat van dit project kan aldus worden beschouwd als de 
leest waarop vervolgactiviteiten en –projecten binnen het programma zullen worden geschoeid.   
 
 

Doelstelling van het project 

 
Het doel van het project is te komen tot een regiosectorplan, waarin is beschreven welke maatregelen 
ondernemers, onderwijs en overheid in de periode tot 2020 treffen  om  de sectoren te stimuleren en vraag en 
aanbod daarbinnen beter op elkaar af te stemmen. Deze maatregelen hebben betrekking op de arbeidsmarkt in 
zijn totale breedte, over alle opleidingsniveaus heen; van hoger opgeleid tot ongekwalificeerd. Dat betekent dat ook 
wordt beschreven op welke wijze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan worden geholpen.  

Het regiosectorplan zal gelden als basis voor de activiteiten die tot 20201 binnen de sectoren in dit kader worden 
uitgevoerd.  
  

                                                      

1 De activiteiten uit het plan van aanpak worden uitgevoerd in de periode tot 2020. De effecten van een aantal van deze activiteiten zullen pas na een 

langere tijd zichtbaar worden. Te denken valt aan het starten van opleidingen, waarvan de eerste lichting studenten pas na 2020 afzwaait.  
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Beoogd effect 

 
Het regiosectorplan wordt opgesteld in samenwerking met een netwerk van bedrijven en instellingen binnen de 
sectoren en draagt daardoor bij aan de ontwikkeling en/of versterking van een netwerk van die bedrijven en 
instellingen en bevordert bij alle betrokken partijen (ondernemers, onderwijs en overheid): 
 

- de bewustwording van de kloof tussen vraag en aanbod binnen de sector; 
- de betrokkenheid bij het thema; 
- een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van personeelsvraagstukken en  
- de bereidheid om hier in onderlinge samenwerking gevolg aan te geven. 

 
 

Projectomschrijving 

 
Het project ‘Regiosectorplan Energie & duurzaamheid en Maritiem & offshore’ bestaat uit een aantal activiteiten, 
waarvan de resultaten uiteindelijk leiden tot een document waarin concrete maatregelen zijn benoemd.  
 
In de eerste plaats worden vraag en aanbod binnen de sectoren in beeld gebracht. Daartoe worden de reeds 
beschikbare arbeidsmarktgegevens getoetst bij de betrokken partijen. Naast het Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord, het Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland en de sociaal werkbedrijven De Bolder en 
Noorderkwartier wordt onder meer gedacht aan 
 

- werkgevers uit de diverse takken van de sectoren (energiemaatschappijen, producenten van wind- en 
waterkrachtturbines, bedrijven gespecialiseerd in ondersteuningsconstructies, transport, installatie, beheer 
en onderhoud van windmolens, de Koninklijke Marine, het Marinebedrijf etc.),  

- ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) 
- Kenniscentrum Wind op Zee  
- TKI Wind op Zee (Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee) 
- NIOZ 
- Port of Den Helder  

 
Veel van deze partijen zijn ook aangesloten bij de Maritime Campus Netherlands, een samenwerkingsverband 
binnen het marien, maritiem en milieutechnoligisch cluster. Dit samenwerkingsverband wordt bij voorkeur ook als 
op zichzelfstaande entiteit betrokken in dit project.  
 
Met de werkgevers wordt actief in gesprek gegaan om hun vraag in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin te 
formuleren.  
Voorts wordt het voor de sectoren relevante beschikbare onderwijsaanbod geïnventariseerd. Hiervoor worden 
onderwijsinstellingen van binnen en buiten de regio benaderd. Ook wordt in kaart gebracht welke initiatieven en 
activiteiten er in de regio bestaan om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.  
.  
De combinatie van voorgaande informatie leidt tot een beschrijving van de lacunes tussen vraag en aanbod en 
vormt de basis voor de te formuleren maatregelen. Deze maatregelen worden in gezamenlijkheid door de 
betrokken partijen in afspraken vastgelegd in een op te leveren document; het regiosectorplan. Dit plan geldt als 
een convenant, waaraan betrokken partijen zich expliciet, door middel van ondertekening verbinden.   
 
 

Resultaten  

 
Het project levert de volgende resultaten op:  
 

 Er is een overkoepelend beeld van vraag en aanbod binnen de sectoren in cijfers, niveau en aard  van 

de werkzaamheden in de regio.  

 Er is een overkoepelend beeld van de voor de sectoren relevante bestaande opleidingsmogelijkheden 

in de regio.  

 Er is een overkoepelend beeld van initiatieven en activiteiten gericht op verbetering van de match 

tussen vraag en aanbod in de regio. 

 Er is een beschrijving van de discrepanties tussen de behoeften van de arbeidsmarkt en het huidige 

personeelsaanbod, zowel in  kwantitatieve als in kwalitatieve zin.  
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 Er is een plan voor de sectoren waarin concreet is beschreven hoe de betrokken partijen (werkgevers, 

onderwijs, gemeenten) gezamenlijk de geconstateerde discrepanties gaan aanpakken, zodat 

werkgevers tijdig over adequaat opgeleid personeel kunnen beschikken. De partijen hebben 

gezamenlijk hun ambitie geformuleerd in het aandeel dat zij gaan leveren aan het oplossen van de 

mismatch.  

 Verder is in het plan opgenomen op welke wijze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door 

werkgevers binnen de sectoren aan een baan worden geholpen en hoeveel dit er zullen zijn.  

 In het plan krijgen de deelprojecten uit de programmaopdracht (Carrières in de Kop, Studiebedrijf, 

Campagne Arbeidsmarktcommunicatie) al dan niet een passende plaats. 

 Het plan heeft draagvlak bij alle betrokken partijen, wat tot uitdrukking komt in de ondertekening van 

een convenant. 

 

 

Benodigd budget in 2017  

 
Voor het uitvoeren van het project is een projectleider nodig. Deze moet goed zijn ingevoerd in de sectoren en het 
onderwijsveld, beschikken over een uitgebreid netwerk daarbinnen en de taal van de werkgevers spreken. 
Daarnaast moet de projectleider resultaatgericht kunnen werken,  de verbinding tussen partijen kunnen leggen, 
gezamenlijke doelstellingen kunnen formuleren en bij de partijen de focus op het behalen van resultaten op het 
netvlies krijgen.  
 
Vooralsnog wordt uitgegaan van één projectleider voor de uitvoering van het totale project. De benodigde tijd voor 
de uitvoering wordt geschat op 375 à 450 uur. Hiervoor is naar verwachting €40.500,- nodig 
 
Mocht blijken dat de twee sectoren meer gebaat zijn bij ieder een eigen aanpak, dan zal de projectopdracht alsnog 
worden verdeeld over twee projectleiders die ieder een van beide sectoren voor hun rekening nemen. In dat geval 
wordt uitgegaan van een tijdsinvestering van 250 à 300 uur per sector en een bedrag van €27.000,- per sector voor 
externe inhuur.  
 
We nemen voor dit project voor externe inhuur dan ook een stelpost op van €54.000,-.  
 

Daarnaast wordt een bedrag van €6000,- begroot voor communicatiekosten. De activiteiten  op het gebied van 

communicatie voor dit regiosectorplan worden uitgevoerd in samenhang met die voor de overige sectoren.  
 
Begroting totale programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 
 

Nr.  Project 2017 2018 - 2020 

1. Dataverzameling en – analyse  €           0,- €           0,- 

2. Opstellen en uitvoeren regiosectorplannen € 462.500,-  € 937.500,- 

3. Carrières in de Kop € 250.000,- €            0,- 

4. Studiebedrijf (werktitel)* €            p.m. p.m. 

5. Campagne arbeidsmarktcommunicatie €            0,- € 500.000,-  

*Het project Studiebedrijf zal worden geïntegreerd in de regiosectorplannen 
 
  

Projectfasering  

 
Planning 

Naam Planfase Startdatum per fase Beoogde einddatum per fase 

1. Inventarisatiefase + 
opstellen integraal beeld 
 

 
Januari 2017 

 
April 2017 
 

2. Integraal beeld delen met 
en toetsen bij betrokken 
partijen 

 
April 2017 

 
April 2017 

3. Regiosectorplan opstellen 
met betrokken partijen 

 
Mei 2017 

 
Mei 2017 
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BOG AOA 

AOA AOA 

PM AOA 

PL Sector Zorg PL Sector Agri 
PL Sectoren 
Maritiem en 

Energie 

PL Sector 
Toerisme 

Beslismomenten 

 

Beslismoment Fase  Beslisgremium/ -gremia 

Vaststellen integraal beeld Na afloop van fase 1.  Ambtelijk opdrachtgever 

Vaststellen Regiosectorplan Na afloop van fase 3 Bestuurlijk opdrachtgever 

 
 

Relatie tussen bestuurlijk opdrachtgever (BOG), ambtelijk opdrachtgever (AOG), programmamanager (PM) en 
projectleider (PL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor akkoord 

Bestuurlijk opdrachtgever: 
  
 
Datum:  

Ambtelijk opdrachtgever: 
 
Datum:  
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Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 

Projectnaam:  
 
Regiosectorplan sector Toerisme & recreatie 
 

Datum:  

24 november 2016 

Projectleider: 

 

 

Ambtelijk opdrachtgever:  

 

Startdatum:   

1 januari 2017 

Einddatum:  

30 juni 2017 

 

In het investeringsfonds is het volgende opgenomen: 

 

€30.000,-  t.b.v. externe inhuur van een projectleider voor de uitvoering van dit project en voor 

communicatiekosten.  

 

 

Plaats van het project binnen het programma 

 

Het project ‘Regiosectorplan Toerisme & recreatie’ maakt onderdeel uit van het programma Aansluiting Onderwijs 

Arbeidsmarkt. Het doel van dit programma bestaat uit het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt in de Kop van 

Noord-Holland en het daarin tot stand brengen van optimale afstemming van vraag en aanbod. Binnen dit 

programma zijn naast de sector Toerisme & recreatie nog de volgende vier speerpuntsectoren benoemd: energie & 

duurzaamheid, zorg, maritiem & offshore en agribusiness. Voor deze sectoren wordt in de eerste helft van 2017 

een soortgelijk plan opgesteld. 

 

Het project ‘Regiosectorplan Toerisme & recreatie’ moet een gedegen inzicht opleveren in de aard en omvang van 

vraag en aanbod binnen deze sector en tevens een regiosectorplan om eventuele discrepanties daarbinnen het 

hoofd te bieden. Het resultaat van dit project kan aldus worden beschouwd als de leest waarop vervolgactiviteiten 

en –projecten binnen het programma zullen worden geschoeid.   

 

 

Doelstelling van het project 

 

Het doel van het project is te komen tot een regiosectorplan voor de sector, waarin is beschreven welke 

maatregelen ondernemers, onderwijs en overheid in de periode tot 2020 treffen  om  de sector te stimuleren en 

vraag en aanbod daarbinnen beter op elkaar af te stemmen. Deze maatregelen hebben betrekking op de 

arbeidsmarkt in zijn totale breedte, over alle opleidingsniveaus heen; van hoger opgeleid tot ongekwalificeerd. Dat 

betekent dat ook wordt beschreven op welke wijze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan 

worden geholpen.  

Het regiosectorplan zal gelden als basis voor de activiteiten die tot 20201 binnen de sector in dit kader worden 

uitgevoerd.  
  

                                                      

1 De activiteiten uit het regiosectorplan worden uitgevoerd in de periode tot 2020. De effecten van een aantal van deze activiteiten zullen pas na een 

langere tijd zichtbaar worden. Te denken valt aan het starten van opleidingen, waarvan de eerste lichting studenten pas na 2020 afzwaait.  
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Beoogd effect 

 

Het regiosectorplan wordt opgesteld in samenwerking met een netwerk van bedrijven en instellingen binnen de 

sector en draagt daardoor bij aan de ontwikkeling en/of versterking van een netwerk van die bedrijven en 

instellingen en bevordert bij alle betrokken partijen (ondernemers, onderwijs en overheid): 
 

- de bewustwording van de kloof tussen vraag en aanbod binnen de sector; 
- de betrokkenheid bij het thema; 
- een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van personeelsvraagstukken en  
- de bereidheid om hier in onderlinge samenwerking gevolg aan te geven. 

 

 

Projectomschrijving 

 

Het project ‘Regiosectorplan Toerisme & recreatie’ bestaat uit een aantal activiteiten, waarvan de resultaten 

uiteindelijk leiden tot een document waarin concrete maatregelen zijn benoemd.  

 

In de eerste plaats worden vraag en aanbod binnen de sector in beeld gebracht. Daartoe worden de reeds 

beschikbare arbeidsmarktgegevens getoetst bij de betrokken partijen, bestaande uit onder meer werkgevers en 

brancheorganisaties (zoals Koninklijke Horeca Nederland, Recro en Stichting VrijetijdsIndustrie Noord-Holland 

Noord), de Destinatie Marketing Organisatie Holland boven Amsterdam,  het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 

Noord, het Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland en de sociaal werkbedrijven De Bolder en 

Noorderkwartier.  

Met de werkgevers wordt actief in gesprek gegaan om hun vraag in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin te 

formuleren.  

Voorts wordt het voor de sector relevante beschikbare onderwijsaanbod geïnventariseerd. Hiervoor worden 

onderwijsinstellingen van binnen en buiten de regio benaderd. Ook wordt in kaart gebracht welke initiatieven en 

activiteiten er in de regio bestaan om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.  

De combinatie van voorgaande informatie leidt tot een beschrijving van de lacunes tussen vraag en aanbod en 

vormt de basis voor de te formuleren maatregelen. Deze maatregelen worden in gezamenlijkheid door de 

betrokken partijen in afspraken vastgelegd in een op te leveren document; het regiosectorplan. Dit plan geldt als 

een convenant, waaraan betrokken partijen zich expliciet, door middel van ondertekening verbinden.   

 

 

Resultaten  

 

Het project levert de volgende resultaten op:  

 

 Er is een overkoepelend beeld van vraag en aanbod binnen de sector in cijfers, niveau en aard  van 

de werkzaamheden in de regio.  

 Er is een overkoepelend beeld van de voor de sector relevante bestaande opleidingsmogelijkheden in 

de regio.  

 Er is een overkoepelend beeld van initiatieven en activiteiten gericht op verbetering van de match 

tussen vraag en aanbod in de regio. 

 Er is een beschrijving van de discrepanties tussen de behoeften van de arbeidsmarkt en het huidige 

personeelsaanbod, zowel in  kwantitatieve als in kwalitatieve zin.  

 Er is een plan voor de sector waarin concreet is beschreven hoe de betrokken partijen (werkgevers, 

onderwijs, gemeenten) gezamenlijk de geconstateerde discrepanties gaan aanpakken, zodat 

werkgevers tijdig over adequaat opgeleid personeel kunnen beschikken. De partijen hebben 

gezamenlijk hun ambitie geformuleerd in het aandeel dat zij gaan leveren aan het oplossen van de 

mismatch.  

 Verder is in het plan opgenomen op welke wijze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door 

werkgevers binnen de sector aan een baan worden geholpen en hoeveel dit er zullen zijn.  

 In het plan krijgen de deelprojecten uit de programmaopdracht (Carrières in de Kop, Studiebedrijf, 

Campagne Arbeidsmarktcommunicatie) al dan niet een passende plaats. 

 Het plan heeft draagvlak bij alle betrokken partijen, wat tot uitdrukking komt in de ondertekening van 

een convenant. 
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Benodigd budget in 2017  

 

Voor het uitvoeren van het project is een projectleider nodig. Deze moet goed zijn ingevoerd in de sector en het 

onderwijsveld, beschikken over een uitgebreid netwerk daarbinnen en de taal van de werkgevers spreken. 

Daarnaast moet de projectleider resultaatgericht kunnen werken,  de verbinding tussen partijen kunnen leggen, 

gezamenlijke doelstellingen kunnen formuleren en bij de partijen de focus op het behalen van resultaten op het 

netvlies krijgen.  

 

De benodigde tijd voor de uitvoering van het project wordt geschat op 250 à 300 uur. We nemen hiervoor een 

stelpost op van €27000,- voor externe inhuur.  

 

Daarnaast wordt een bedrag van €3000,- begroot voor communicatiekosten. De activiteiten  op het gebied van 

communicatie voor dit regiosectorplan worden uitgevoerd in samenhang met die voor de overige sectoren.  

 
Begroting totale programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 
 

Nr.  Project 2017 2018 - 2020 

1. Dataverzameling en – analyse  €           0,- €           0,- 

2. Opstellen en uitvoeren regiosectorplannen € 462.500,-  € 937.500,- 

3. Carrières in de Kop € 250.000,- €            0,- 

4. Studiebedrijf (werktitel)* €            p.m. p.m. 

5. Campagne arbeidsmarktcommunicatie €            0,- € 500.000,-  

*Het project Studiebedrijf zal worden geïntegreerd in de regiosectorplannen 
 
 

Projectfasering  

 
Planning 
 

Naam Planfase Startdatum per fase Beoogde einddatum per fase 

1. Inventarisatiefase + 
opstellen integraal beeld 
 

 
Januari 2017 

 
April 2017 
 

2. Integraal beeld delen met 
en toetsen bij betrokken 
partijen 

 
April 2017 

 
April 2017 

3. Regiosectorplan opstellen 
met betrokken partijen 

 
Mei 2017 

 
Mei 2017 

4. Convenant sluiten 
 

 
Juni 2017 

 
Juni 2017 

 
 

Beslismomenten 

 

Beslismoment Fase  Beslisgremium/ -gremia 

Vaststellen integraal beeld Na afloop van fase 1.  Ambtelijk opdrachtgever 

Vaststellen Regiosectorplan Na afloop van fase 3 Bestuurlijk opdrachtgever 
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BOG AOA 

AOA AOA 

PM AOA 

PL Sector Zorg PL Sector Agri 
PL Sectoren 
Maritiem en 

Energie 

PL Sector 
Toerisme 

Relatie tussen bestuurlijk opdrachtgever (BOG), ambtelijk opdrachtgever (AOG), programmamanager (PM) en 

projectleider (PL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor akkoord 

Bestuurlijk opdrachtgever: 

  

 

Datum:  

Ambtelijk opdrachtgever: 

 

Datum:  
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REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 
 

Frame: Algemene regionale opgaven 
Projectnaam  

 
Uitvoering bestuursopdracht Destinatiemarketing 

Datum:  

24 november 2016 

 

 

Bestuurlijke opdrachtgever: 

Wethouder J. Beemsterboer 

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: 

Marjolein Schutz 

 

Jaarprogramma/jaarschijf: 2017 / 2018 / 2019 / 2020  

 

Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 

Naam: Bijdrage uit 

Investeringsfonds 

Omschrijving project Uitwerking 

Uitvoering 

bestuursopdracht 

Destinatiemarketing  

€ 1.600.000,-- 

(€400.000 per jaar 

gedurende 4 jaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen met de sector zetten we 

ons in om de economische impact 

van het toerisme in de Kop te 

verhogen. Een belangrijke rol hierin 

is weggelegd voor destinatie-

marketing: het positioneren van de 

Kop als aantrekkelijke bestemming 

voor verblijf en dagbezoek.  

Een goede marketingstrategie op 

basis van een herkenbaar profiel is 

noodzakelijk. Niet alleen om de 

regio meer bekendheid te geven, 

maar ook om betere samenwerking 

tot stand te brengen en de regio 

kwalitatief te versterken. Een 

geïntegreerde marketingstrategie 

waarbij bestemmingsontwikkeling 

en promotie perfect op elkaar zijn 

afgestemd leidt tot meer bezoekers.   

Extra impuls binnen HbA 

vanaf 2017, opstellen 

regioprofiel start Q4 2016.  

Voor de basisactiviteiten 

van HbA hebben de 

gemeenten geld in de 

eigen begrotingen 

opgenomen. Extra 

zichtbaarheid voor de Kop 

kost een extra investering. 

Jaarlijks €400.000 voor 

een extra impuls d.m.v. 

inzet in campagnes e.d. 

en voor versterken 

regioprofiel.  

 

 

 

Projectomschrijving 

 

De gemeenten in de Kop geloven dat toerisme nog meer kan uitgroeien tot een groeimotor van onze economie. 

Samen met de sector zetten we ons in om de economische impact van het toerisme te verhogen. Een belangrijke 

rol hierin is weggelegd voor destinatiemarketing: het positioneren van het gebied als aantrekkelijke bestemming 

voor verblijf en dagbezoek.  

 

Destinatiemarketing kan alleen effectief worden aangepakt als krachten gebundeld worden en middelen efficiënt 

worden ingezet. Op het niveau van Noord-Holland Noord (NHN) is hierin een belangrijke stap gezet met de 

afspraak van gemeenten en ondernemers om voor de toeristische marketing en promotie te gaan samenwerken en 

de regio te positioneren als ‘Holland Boven Amsterdam’.  
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Hiervoor is de destinatiemarketing organisatie ‘Holland boven Amsterdam’ (HbA) opgericht. HbA coördineert en 

organiseert de ontwikkeling en uitvoering van toeristische marketing- en promotieactiviteiten, die toeristen en 

recreanten moeten verleiden de regio te bezoeken en/of er te verblijven.  

Een goede marketingstrategie op basis van een herkenbaar profiel is noodzakelijk. Niet alleen om de Kop meer 

bekendheid te geven, maar ook om betere samenwerking tot stand te brengen en de regio kwalitatief te versterken. 

Investeren in de beleefbaarheid van Holland boven Amsterdam in de Kop van Noord-Holland. 

De kust, de steden, activiteiten en evenementen, natuur, cultureel erfgoed en het verbijfsaanbod, maar ook de 

identiteit van het gebied zijn de bouwstenen voor de destinatiemarketing van de Kop. De verhalen over het gebied, 

de activiteiten en sterke merken zijn de belangrijkste dragers van een helder profiel en moeten  worden vertaald 

naar concrete marketingactiviteiten en campagnes. Op basis van het Ambitiedocument en bestaande onderzoeken 

als Identiteit Kustplaatsen en het Leefstijlonderzoek wordt voor de Kop een profiel opgesteld dat aansprekend is 

voor de consument. Dit profiel wordt vertaald en zichtbaar gemaakt binnen de marketing en promotie activiteiten 

van HbA. Een geïntegreerde marketingstrategie waarbij bestemmingsontwikkeling en promotie perfect op elkaar 

zijn afgestemd. 

 

 

Doelstelling van het project 

 

Ambitie is om de Kop van Noord-Holland in de Top 5 van toeristische regio’s te krijgen.  

Op basis van een regioprofiel en met gerichte inzet van promotie en marketing wil de regio de vindbaarheid van het 

bestaande aanbod verbeteren en zorg dragen voor een betere en herkenbare positionering van de Kop ten 

opzichte van andere toeristische regio’s. Dus activiteiten die erop gericht zijn om (potentiële) bezoekers van buiten 

de regio te verleiden voor een bezoek aan of verblijf in de Kop, de bezoekers verleiden langer te verblijven en de 

bestedingen te verhogen.  

 

Daarnaast geeft het project ook richting aan wijze waarop we het profiel blijvend kunnen versterken. De 

destinatiemarketing dient daarmee een dubbel doel: we zetten in op de kwaliteit van de toeristische beleving, 

vindbaarheid en zichtbaarheid, daarnaast streven we een duurzame ontwikkeling van de Kop als aantrekkelijke 

bestemming na. Hierbij wordt ingezet op:  

- Verbeteren bekendheid en dus de kans op meer bezoekers 

- Versterken van de reputatie 

- Verhogen van de klantentrouw en dus de kans op herhaalbezoek 

- Verbeteren van de beleving, waardoor mensen langer blijven en meer besteden 

- Bevorderen van de kwaliteitsinspanningen in de regio en van toeristische sector om ook in de toekomst de 

bestemming te versterken   

 

 

Resultaat van het project 

 

1. Gecoördineerde marketing en promotieacties voor de Kop van NH binnen HbA vanuit een eigen toeristisch 

profiel. 

2. Strategie voor het optimaal benutten en versterken van het toeristisch profiel voor de toekomst, gekoppeld 

aan de doelstellingen van het ambitiedocument. 

3. Dit leidt uiteindelijk tot meer toeristen en bezoekers, die langer blijven, vaker terugkomen en meer geld 

uitgeven en daarmee tot het verhogen van het economische en maatschappelijk rendement op lokaal, 

regionaal en bovenregionaal niveau.  

 

 

Benodigd budget in 2017 / 2018 / 2019 / 2020  

 
In 2017 € 30.000 voor opstellen profiel en strategie voor marketingtools en versterken van toeristisch profiel naar 
de toekomst en € 370.000 voor de uitvoering door HbA in samenwerking met de regionale partners. Voor 2018-
2020 elk jaar € 400.000 voor de uitvoering. Uw Regionale Raadscommissie wordt regelmatig geïnformeerd over de 
voorgenomen acties.  
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Projectfasering  

 
Om te komen tot gerichte promotieacties voor een extra impuls voor de Kop van Noord-Holland binnen HbA is 
gekozen voor het volgende stappenplan: 
 

A. Strategie voor marketingacties en tools voor de Kop van Noord-Holland op basis van een duidelijk 
profiel 

 
Om meer bezoekers te trekken moet het specifieke regioprofiel van de Kop herkenbaar en onderscheidend zijn, 
maar vooral zichtbaar en bekend.  
Samen met Holland boven Amsterdam, maar ook met de regionale partners als VVV Texel, Fryslan Marketing 
(i.v.m. project De Nieuwe Afsluitdijk en Wadden Werelderfgoed), NBTC (Hollandcity Campagne/Waterlandlijn) en 
Amsterdam Marketing, zullen marketingacties en tools ontwikkeld moeten worden om hier invulling aan te geven. 
De daadwerkelijk uitvoering van de marketingacties zal worden belegd bij Holland Boven Amsterdam.  
 
Het is belangrijk dat de bezoeker, die verleid wordt naar de regio te komen, ook krijgt wat er beloofd wordt: nu en in 
de toekomst. Het toeristisch profiel wordt sterk bepaald door aspecten als ruimtelijke kwaliteit, de kwaliteit en 
diversiteit van het aanbod en de infrastructuur in een gebied. In het Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-
Holland worden in de verschillende frames activiteiten en projecten genoemd die een directe relatie hebben met 
recreatie en toerisme en daarmee bijdragen aan het toeristisch profiel. Vanuit de destinatiemarketing kunnen 
aanbevelingen worden gedaan voor de uitvoering van het Regionaal Ambitiedocument.  
 
 
B. Uitvoering destinatiemarketing  
 
De marketing zal door Holland boven Amsterdam worden uitgevoerd, in samenwerking met de bij stap A 
genoemde partners. HbA zal hiervoor hun reguliere marketingtools inzetten maar zal indien mogelijk via 
aanvullende kanalen extra aandacht generen voor de Kop als aantrekkelijke bestemming binnen Noord-Holland 
Noord. Wat betreft marketing activiteiten kan gedacht worden aan: 
-  Online: aanscherping en aanvulling van de informatie over de Kop binnen de website van HbA en websites 

van partners zoals bijvoorbeeld bij het NBTC of binnen Wadden Werelderfgoed.     
- Printmedia: extra pagina’s inkopen in de geprinte uitingen van HbA en de partners waar HbA mee 

samenwerkt zoals bijvoorbeeld HDC media.  
- Media inzet: items inkopen op radio of tv bij bijvoorbeeld RTV Noord-Holland maar ook bij nationale 

zenders voor vakantie- of lifestyle programma’s met specifieke items of uitzendingen over de Kop.  
- Campagnes: specifieke campagnes starten in samenwerking met HbA en NBTC over bijvoorbeeld 

wandelen en fietsen of kustbezoek in het buitenland. En aansluiting op de HollandCity campagne van 
NBTC.   

- Nieuwe media: facebook campagnes, prijsvragen of ontwikkelen van app’s.  
- Beurzen: Samen met partners in Noord-Holland Noord deelname aan nationale en internationale beurzen.  
- Gastheerschap: in samenwerking met ondernemers of doormiddel van een toeristische brandstore op een 

zogenaamd ‘high traffic’ punt.  
- Toeristen-pas: men krijgt met 1 pas korting bij het toeristisch-recreatieve aanbod in het gebied. 
- Beleving: uniforme uitstraling binnen de regio in bijvoorbeeld bewegwijzering, welkomstborden.  
 
Uw Regionale Raadscommissie wordt regelmatig geïnformeerd over de voorgenomen acties. 
 
De gemeente Texel werkt voor haar promotie en marketing samen met de VVV Texel en zal niet bij de DMO HbA 
aansluiten, maar VVV Texel kan wel als marketingpartner meedoen. 
 
 

Beslismomenten 

 
Na iedere stap vindt er een terugkoppeling plaats naar de bestuurlijk trekker. Het definitieve profiel en de 
strategieën voor marketingacties en het versterken van het toeristisch profiel worden ter vaststelling voorgelegd 
aan de Stuurgroep De Kop Werkt! en ter kennisname gebracht aan de RRN. Samen met Holland Boven 
Amsterdam wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld dat in november ter vaststelling wordt voorgelegd aan de 
Stuurgroep en ter kennisname aan de RRN. Voor 2017 zal dat in maart 2017 gebeuren.  
 
 

  



 

 4 

Beheersing tijd 

 
In het laatste kwartaal van 2016 wordt gestart met de voorbereiding voor het opstellen van de uitvraag voor het 
regioprofiel en de strategieën. In Q1 van 2017 moet dit gereed zijn, zodat ruim voor het zomerseizoen gestart kan 
worden met  de uitvoering van de promotie en marketingacties.  

Risico is dat de benodigde middelen pas vanaf 2017 beschikbaar zijn. Onderzocht wordt  of er al in 2016 gestart 

kan worden met het uitzetten van de opdracht bij een bureau. 

 

  

Beheersing capaciteit 

 
Voor de uitvoering van de bestuursopdracht wordt 800 uur geraamd aan ambtelijke capaciteit, te verdelen over de 
gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Texel heeft besloten niet deel te nemen aan deze 
bestuursopdracht en levert daarom ook geen ambtelijke capaciteit. Het projectleiderschap en daarmee het 
zwaartepunt aan uren ligt bij de gemeente Schagen. Het risico ligt bij de beschikbaarheid van de medewerkers. De 
gevraagde capaciteit en inzet moet daadwerkelijk geleverd worden, zowel in uren als in kennis.  
 
 

Beheersing financiën 

 
Voor de bestaande activiteiten in Holland boven Amsterdam hebben de gemeenten geld in de eigen begrotingen 
opgenomen. Voor de basisactiviteiten blijft dat ook zo.  
 
Een extra impuls voor het toerisme in de Kop vraagt een extra investering. Vanaf 2017 zijn middelen nodig voor de 
implementatie van het toeristisch profiel van de Kop en de extra marketing en promotie binnen Holland boven 
Amsterdam.  
 
De benodigde middelen hiervoor ( € 400.000 per jaar gedurende 4 jaar) zijn opgenomen in het 
Investeringsprogramma van het Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland. In 2017 wordt € 30.000 
geïnvesteerd in het opstellen van het profiel en de marketingstrategie en € 370.000,- voor de uitvoering van 
gerichte marketing en promotieacties. Voor de ontwikkeling van een goed regioprofiel en gerichte 
marketingstrategie is marketingkennis noodzakelijk, die binnen de eigen organisaties niet of onvoldoende 
aanwezig is. De inschatting is dat hiervoor maximaal € 30.000  nodig is. 
 
 

Beheersing kwaliteit 

 
Voor de ontwikkeling van een goed regioprofiel is ervaring met toeristische gebieds- en doelgroepanalyse en de 
vertaling naar marketingactiviteiten noodzakelijk. Deze kennis is binnen de eigen organisaties niet of onvoldoende 
aanwezig. Er is bij de opzet van dit project dan ook uitgegaan van uitbesteding hiervan. Voor de borging van de 
gewenste resultaten is in de planning regelmatige terugkoppeling aan het projectteam voorzien.  
 
 

Beheersing projectorganisatie 

 
In de Kop werken wij bij diverse toeristische projecten samen in een werkgroep. Deze groep heeft geen officiële 
status maar het is wenselijk deze mensen ook voor dit project in te zetten vanwege de al aanwezige kennis. De 
inbreng van kennis is essentieel om het geraamde tijdpad en de gewenste kwaliteit te kunnen leveren.  
Vanwege de relatie met andere projecten in het Regionaal Ambitiedocument en de bijdrage vanuit de Provincie 
aan dit regionaal programma, is het denkbaar  en wenselijk dat ook de provincie ambtelijk een bijdrage aan dit 
project gaat leveren.  
 
 

Beheersing informatie 

 
Na iedere stap vindt er een terugkoppeling plaats naar de bestuurlijk trekker. Het definitieve profiel en de 
strategieën voor marketingacties en het versterken van het toeristisch profiel worden ter vaststelling voorgelegd 
aan de Stuurgroep De Kop Werkt! en ter kennisname gebracht aan de RRN. Samen met Holland Boven 
Amsterdam wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld dat in november ter vaststelling wordt voorgelegd aan de 
Stuurgroep en ter kennisname aan de RRN. Voor 2017 zal dat in maart 2017 gebeuren. 
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Beheersing burgerparticipatie / overheidsparticipatie 

 

Het betrekken van diverse partijen bij dit project is onderdeel van de uitvraag naar het bureau en de uitvoerende 

partijen. De wijze waarop dat gaat gebeuren wordt gaande het project verder vormgegeven.  

 

 

Beheersing communicatie 

 
Zie hiervoor. 
 
 

Beheersing duurzaamheid 

 
Het weidse landschap, de natuurgebieden, de rijke cultuurhistorie zijn belangrijke pijlers voor de toeristische 
aantrekkingskracht van de Kop. Binnen dit project zal daar uitgebreid aandacht aan geschonken worden, zowel 
aan de promotie als aan het behouden en het versterken ervan. 

 

 

Beheersing risico’s 

 
Zie hiervoor bij financiën en capaciteit.  

 

 

Beheersing raakvlakken 

 
Analyse van raakvlakken met andere projecten in het Regionaal Ambitiedocument is onderdeel van dit project. De 
wijze waarop dit wordt vormgegeven wordt gaande dit project duidelijk.  
 

 

Bijlagen 

 

 Noord-Holland Noord Destinatie marketing strategie 2014 en 

 Stichting Vrijetijdsindustrie Noord-Holland, Presentatie activiteiten 2016. 
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REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 
 

Frame: Algemene regionale opgave 
Projectnaam  
 
Evenement: SAIL 2017 

Datum:  

24 november 2016 

 

Bestuurlijke opdrachtgever: 

Wethouder B. Haitsma 

 

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: 

Gemeente Den Helder/ M.J.G. Heuvelink 

Jaarprogramma/jaarschijf: 2017  

 

Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 

Naam: Bijdrage uit 

Investeringsfonds 

Omschrijving project Uitwerking 

Evenement:  

SAIL 2017 

€ 200.000,00 In navolging van eerdere 

succesvolle sail-edities wordt Sail 

2017 georganiseerd in de Kop van 

Noord-Holland van 22 – 25 juni 

2017. Naast de concentratie op de 

haven van Den Helder is 

afgesproken om pre-sail 

evenementen te houden in Den 

Oever, Oudeschild en Schagen. 

Daarmee wordt het regionale 

karakter versterkt. Daarnaast zal 

het Sail evenement worden 

gecombineerd met de Marinedagen 

2017. Op deze wijze heeft het 

evenement alle potentie om 

nationale en internationale 

exposure te genereren voor de 

regio. 

€ 200.000,-  

Op een totaal benodigd 

budget van € 1,5 miljoen. 

Overige inkomsten uit 

sponsorbijdragen uit het 

bedrijfsleven en verdere 

subsidiering van 

gemeente Den Helder en 

Provincie. 

 

De concept-sponsorovereenkomst is bijgevoegd. 

 

 

Projectomschrijving 

 

Sail 2017 is een vier dagen durend maritiem evenement dat plaatsvindt van 22 t/m 25 juni 2017 en wordt 

georganiseerd door de stichting Sail Den Helder. Dit publieksevenement in de haven van Den Helder in combinatie 

met De Marinedagen heeft alle potentie om nationale en internationale exposure te genereren voor de regio Kop 

van Noord-Holland.  

 

De samenwerkende gemeenten sluiten een gezamenlijke sponsorcontract af met de organiserende stichting. In de 

aanloop naar Sail Den Helder zullen er in de regio zgn. pre-sail evenementen worden georganiseerd in Schagen, 

Texel en Hollands Kroon. Daarnaast is aan iedere ‘kopgemeente’ de gelegenheid geboden om een gedeelte van 

het evenemententerrein op toplocaties rond opgestelde podia  in te vullen met eigen cultuur, markten, 

(horeca)ondernemers enz. (zgn. Saildorpen).  
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De stichting Sail biedt de deelnemende overheden een verbindende gezamenlijke ruimte aan op Willemsoord voor 

het organiseren van bijeenkomsten, conferenties e.d. (zgn. De Kop Werkt! Hotspot).  Door de krachten te bundelen 

en gezamenlijk invulling  te geven aan bijv. (netwerk)bijeenkomsten - al dan niet varend - kan de Kop van Noord-

Holland concreet laten zien welke plannen en ambities zij heeft. Hierbij zal samenwerking worden gezocht met bijv. 

het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, de provincie Noord-Holland, de destinatiemarketingorganisatie 

Holland Boven Amsterdam etc.    

 

Ervaring met vorige  ‘Sail’ evenementen leert dat deze activiteiten gecoördineerd uitgevoerd moeten worden zodat 

ze niet conflicteren en soepel en afgestemd verlopen. Door slim te kijken naar de eigen sponsorpakketten en in 

gezamenlijkheid hier een goede invulling aan te geven heeft Sail 2017 een toegevoegde waarde voor de Kop van 

Noord-Holland.   

 

 

Doelstelling van het project 

 

Met de ondersteuning van het evenement willen de regiogemeenten het volgende bereiken:;  

 positieve promotie van De Kop van Noord-Holland op het gebied van toerisme, watersport en recreatie en het 

creëren van een platform voor ‘ruimte voor ontwikkeling van de haven in de Kop van Noord-Holland’; en  

 het versterken van de bestuurlijke (regionale) verhoudingen en het creëren van een platform waar inwoners, 

bezoekers en toekomstige investeerders/partners uit het bedrijfsleven en overheden kunnen zien welke 

plannen en ambities de regio heeft, en deze samen uit te voeren.  

 

Hoofddoelstelling:  

Het coördineren van de gemeentelijke bijdragen aan het nautisch evenement Sail 2017.  

 

 

Resultaat van het project 

 

De gemeenten willen samen met betrokken partners als de provincie en het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 

Noord en ondernemers met dit project de volgende resultaten bereiken: 

 Een door de inbreng van alle betrokken partijen waaronder zeker de betrokken gemeenten, succesvol 

verlopen evenement; 

 Alle contractuele, financiële en andere verplichtingen van betrokken partijen rond het evenement zijn op 

correcte wijze uitgevoerd en alle verplichtingen zijn ook op correcte wijze afgerond op 31 december 2017; 

 Het samen met de betrokken partners constateren dat Sail 2017 een duurzame positieve impuls heeft 

gegeven aan het imago van De Kop van Noord-Holland. 

 

 

Benodigd budget in 2017  

 

Voor de gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Texel en Den Helder is een bijdrage begroot van 4 x  € 50.000,-  

= € 200.000 

 

 

Projectfasering  

 
Planning 
 

Naam Planfase Startdatum per fase Beoogde einddatum per fase 

Uitvoeringsfase  

Invulling presail, hotspots en relatie- 

en hospitality events 

januari 2017 25 juni 2017 

Afrondingsfase 

 

25 juni 2017 december 2017 

 
 

  



 

 3 

Beslismomenten 

 

Beslismoment Fase  Beslisgremium/ -gremia Toelichting 

December 2016 Definitiefase en 

uitvoeringsfase 

De vier colleges van B&W Na afstemming besluiten welke 

type ontwikkelingen en projecten 

er over het voetlicht worden 

gebracht 

 




