
0 MEMO BESTUURSOPDRACHT HAVENS

214  Haven Oude Zeug Faciliteren van bedrijfsontwikkeling haven Oude Zeug. 62.473 50.000 50.000 43.198 6.802 afgerond

216 Marketingstrategie  Maritime Maintenance & Offshore Logistics

Het project moet bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van de 

PoDH en overige havens in de Kop. De marketingstrategie is bedoeld om meer 

bedrijven gerelateerd aan de energiesector op de Noordzee naar de regio te 

halen.

400.000 400.000 400.000 240.130 159.870 zie memo BO Havens

217/218
Vaststellen geluidsruimte en het nemen van 

geluidsmaatregelen  

Onderzoek geluidsruimte en nemen van maatregelen voor een verdere 

ontwikkeling van de haven.
800.000 180.000 180.000 169.521 10.479 zie memo BO Havens

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

de Kop van NH.
50.000 50.000 50.000 30.430 19.570 Afgerond

221 Project Buitenveld Verwerving en ontwikkeling strategische locatie tussen haven en Willemsoord. 1.000.000 300.000 300.000 0 300.000 zie memo BO Havens

231 Building with nature
Bevorderen natuurkwaliteit in en om het Balgzand en het bevorderen van 

duurzame economische groei door creatie van ruimte in de haven van Den 

Helder voor havengerelateerde bedrijvigheid.

750.000 750.000 750.000 707.750 42.250 Afgerond

232 Ontwikkeling maritiem cluster
Werken aan het lange termijn perspectief van de haven en tegelijkertijd 

beginnen met de ontwikkeling.
500.000 500.000 226.394 273.607 zie memo BO Havens

233 Human Capital
Betrokkenheid van bedrijfsleven stimuleren bij de programmalijn Human Capital 

van de Regiodeal Maritiem Cluster Kop van NH.
200.000 200.000 7.653 192.347 zie memo BO Havens

234 Ontwikkeling Nieuwe Diep
Creëren van meer ruimte in dit gebied voor havengebonden activiteiten 

door ontwikkeling en kade voor zeehaven.
2.400.000 2.400.000 156.701 2.243.299 zie memo BO Havens

Overige BO Havens Nog niet toebedeeld aan een project. 32.473 32.473 0 32.473 nvt

Subtotaal 3.280.697 (incl. deel provincie)

611-617
Uitvoering BO Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (Match2020) 

sectorplannen:

Met het opstellen en uitvoeren van sectorplannen voor de vier sectoren 

wordt invulling gegeven aan het stimuleren van de  regionale 

arbeidsmarkt en het daarin tot stand brengen van een optimale 

afstemming van vraag en aanbod.

1.530.000 1.530.000 1.730.000 1.373.602 356.398
Lopende projecten 

vanuit sectorplannen

612 en 618 Campagne arbeidsmarktcommunicatie (OpKop)

Met arbeidsmarktcommunicatie moet de Kop van Noord-Holland worden 

neergezet als aantrekkelijker leer- en werkregio. Het onderdeel Carriëres in de 

Kop is samengevoegd met het project Arbeidsmarktcommunicatie en wordt 

OpKop genoemd.

750.000 830.000 830.000 830.000 0
Aanbesteding Op Kop tot 

eind dec. 2024

 

JAARRAPPORTAGE 2022 DKW! (VERPLICHTINGEN EN NIET AFGERONDE PROJECTEN)

 Nr.

Bestuursopdracht Havensontwikkeling

Bestuursopdracht  Match 2020 en OpKop

Naam project Omschrijving project

In de kolom "naam project" staat de naam van het project. Door op de projectnaam te klikken opent de 

jaarrapportage van het project. Voor de projecten van de BO Havens wordt verwezen naar de Memo 

Bestuursopdracht Havens op regel 12. De bijlagen bij project 711 Destinatiemarketing zijn i.v.m. omvang tot 

4 april 2023 hieronder te downloaden via WeTransfer.

Totaal budget na 

uitvoeren 

wijzigingen 

stuurgroep (30 

mln euro)

Oorspronkelijk budget 

voor projecten 

Investeringslijst            

2017 -2020                  

(30 mln euro)

Status
Restantbudget 

per 1 jan. 2023

Gemaakte kosten 

t/m 31 december 

2022

Totaal budget na 

vaststelling 

beëindigingsovere

enkomst (1 jan. 

2022)

https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2023/02/0-Memo-BO-Havens-Jaarrapportage-DKW-2022-1.docx
https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2023/02/611-617-Match2020-jaarrapportage-DKW-2022-1.docx
https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2023/02/611-617-Match2020-jaarrapportage-DKW-2022-1.docx
https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2023/02/612-618-OpKop-Format-jaarrapportage-DKW-2022-1.docx


 Nr. Naam project Omschrijving project

Totaal budget na 

uitvoeren 

wijzigingen 

stuurgroep (30 

mln euro)

Oorspronkelijk budget 

voor projecten 

Investeringslijst            

2017 -2020                  

(30 mln euro)

Status
Restantbudget 

per 1 jan. 2023

Gemaakte kosten 

t/m 31 december 

2022

Totaal budget na 

vaststelling 

beëindigingsovere

enkomst (1 jan. 

2022)

 

711 Uitvoering marketingstrategie                                                     
Aan de hand van een toeristisch regioprofiel wordt een marketingstrategie 

bepaald en in de periode 2017-2020 worden diverse campagnes gevoerd. 
1.600.000 1.800.000 1.900.000 1.880.855 19.145 Afronding april 2023

Bijlagen Uitvoering marketingstrategie kunt u hier downloaden 

(tot 4 april 2023).

122
Gebiedsontwikkeling Huisduinen - Verbinding zee-strand 

Huisduinen

Aanleg van een strandopgang voor een verbetering van de bereikbaarheid van 

het strand.
250.000 250.000 250.000 210.969 39.031 Afronding april 2023

131 Versterken ligging aan zee/Voorhoedeproject
Multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk door realisering van een 

icoon/kunstwerk.
1.000.000 1.000.000 383.064 274.598 108.466

Go or no go besluit in 

2023

161 Gebiedsvisie Sint Maartenszee
Vanuit de gebiedsvisie Sint Maartenszee is gekozen om het project 

"verkeersveiligheid/uitstraling Belkmerweg/ Westerduinweg/ Zeeweg" en 

"verleggen voetpad Zeeweg" uit te voeren.

250.000 250.000 250.000 250.000 0 Afgerond in 2022

171 Onderzoekslocatie Petten
Het project betreft een totale gebiedsontwikkeling.  Concrete projecten zijn 

voorzieningen tbv EHC, toegankelijkheid terrein, informatiecentrum, 

receptiegebouw en/of een incubatorgebouw.

1.628.221 1.628.221 1.628.221 933.955 694.266
Restbudget is gekoppeld 

aan ontwikkeling EHC.

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

de IJsselmeerkustbeleving.
505.000 505.000 469.314 369.625 99.690

Afronding nog niet 

bekend.

514 Dorpsontwikkelplan Wieringerwerf (geluidwal)
Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concreet project: aanleg 

geluidwal.
400.000 400.000 400.000 4.060 395.940

Start uitvoering medio 

2023

517 Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie
Op basis van de uitkomsten uit de vitaliteitsscan wordt in dit project aan de slag 

gegaan met het revitaliseren van de 120 onderzochte parken aan de hand van 5 

actielijnen en 14 instrumenten.

1.400.000 1.400.000 1.252.722 1.166.921 85.801

Afgerond op 1 april 2022. 

Restantbudget 50% naar 

provincie.

530-536 Bereikbaarheid netwerkkwadrant:
Een verbetering van de bereikbaarheid ter ondersteuning van de 

sociaaleconomische ontwikkelingen in de Kop van NH. Vijf concrete projecten zijn 

in het Investeringsprogramma benoemd.

8.100.000 8.100.000 8.100.000 2.038.176 6.061.824 (incl. deel provincie)

543 Vaarroutenetwerk Amstelmeer - IJsselmeer
Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal projecten 

voor de vaarroute Amstelmeer - IJsselmeer opgenomen in het programma.
1.530.000 1.530.000 1.390.793 1.390.793 0 Afgerond

Totaal nog te besteden € 11.141.258

Bestuursopdracht Destinatiemarketing

Bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument

https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2023/02/711-Destinatiemarketing-jaarrapportage-2022-DKW-1.docx
https://wetransfer.com/downloads/a46de0a63c38fa818ea26e048c4ffd7c20230328100141/b20d3e64724d35368f01d526d4daca5d20230328100141/9e9c1f
https://wetransfer.com/downloads/a46de0a63c38fa818ea26e048c4ffd7c20230328100141/b20d3e64724d35368f01d526d4daca5d20230328100141/9e9c1f
https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2023/02/122-Huisduinen-jaarrapportage-DKW-2022-1.docx
https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2023/02/122-Huisduinen-jaarrapportage-DKW-2022-1.docx
https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2023/02/131-Seasaw-jaarrapportage-DKW-2022.pdf
https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2023/02/161-St.-Maartenszee-jaarrapportage-DKW-2022-1.docx
https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2023/02/171-EHC-Petten-jaarrapportage-DKW-2022-1.docx
https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2023/02/441-IJsselmeerkustbeleving-jaarrapportage-DKW-2022-1.docx
https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2023/02/514-Geluidwal-Wieringerwerf-jaarrapportage-DKW-2022-1.docx
https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2023/02/517-Revitalisering-verblijfsrecreatie-jaarrapportage-DKW-2022-1.docx
https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2023/02/530-536-Bereikbaarheid-en-mobiliteit-jaarrapportage-DKW-2022-1.docx
https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2023/02/543-Vaarroute-jaarrapportage-DKW-2022-1.docx

