


2016: jaar van de doorbraak!

o Regionale samenwerking

o Investeringsprogramma 2017 – 2020

o € 15 mln. beschikbaar in 2 tranches 

o Jaarprogramma 2017

o Samenwerking provincie



Een krachtige regio Kop van NH

Inzetten op speerpuntsectoren
• Havensontwikkeling
• Aansluiting Onderwijs & 

Arbeidsmarkt
• DestinatieMarketing
• Regionaal Ambitiedocument

Resultaat
Meer economische groei, 
weerbare regio



Wat hebben we gedaan ?

• Projectorganisatie inrichten en

• Samenwerken met provincie oplijnen

• 4 bestuursopdrachten uitwerken

• 55 projecten zijn nu klaar of in voorbereiding 



En hoe nu verder?

• Uitwerken regionale meetlat met 
ontwikkelcriteria per bestuursopdracht

• Deze meetlat is de aanzet tot de 
samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen  
gemeenten en provincie

• Elk DKW-project wordt door stuurgroep en 
colleges getoetst aan de meetlat



Rol Regionale Raadscommissie 
Noordkop (RRN)

• RRN beoordeelt kaders voor regionale meetlat 
en de samenwerkingsovereenkomst

• RRN brengt advies uit aan gemeenteraden

• Gemeenteraden stellen 
samenwerkingsovereenkomst vast en maken 
daarmee de weg vrij naar uitvoering van de 
DKW-projecten

• Stuurgroep legt verantwoording af aan RRN



Planning

• Concept SOK is beschikbaar medio november

• Stuurgroep De Kop Werkt! en colleges B&W: 
stellen concept eind november vast voor RRN

• RRN adviseert raden; besluitmoment?



Bestuursopdracht Havens





Raadsvoorstel De Kop Werkt! 
vastgesteld mei 2016

• Bestuursopdracht Havens omvat diverse projecten

• gebiedsontwikkelingen (zee- en luchthaven en 
daaraan verbonden bedrijfsterreinen en

randvoorwaardelijke infrastructuur) van belang voor:

- werkgelegenheid

- kennis behouden in de regio 

- opleidingen in de regio



Port of Den Helder: 
ontwikkelt en beheert

• Verzelfstandigd als NV in 2013

• Werkgelegenheid: 2.000 
directe arbeidsplaatsen in het 
havengebied.

• Scheepsverkeer 2015: 2.500 
offshoreschepen

• Verzorgingsgebied 2015: 130 
olie-, gas- en serviceplatforms 
in de Zuidelijke Noordzee. 



Samenwerking Port of Den Helder 
en Den Helder Airport

Luchthaven

Kennishaven

Zeehaven



WIND OP ZEE



Kenmerken haven

Sterke punten
• geografische ligging, 
• open verbinding naar zee, 
• aanwezigheid van een helihaven,
• kennisinfrastructuur 
• gespecialiseerde dienstverleners in de gehele keten (cluster). 

Ontwikkelpunten
• de beschikbaarheid van fysieke- als geluidruimte, 
• Positionering Den Helder voor de (wind) markt
• Verbinding met achterland: bereikbaarheid



Projecten

Lopende projecten korte termijn:

1.   Kooypunt
2.   Kooyhaven
8.   RWS+

Op te starten projecten korte 
termijn:

4.   Oplegplekken
5.   Kade 43-46
10. Paleiskade 2

Projecten middellange termijn:
3.   Cluster Het Nieuwe Werk
6.   Cluster Het Nieuwe Diep
9.   Buitenveld

Projecten lange termijn:
7.   Verplaatsing Mijnendienst 
11. Building with Nature



Werkgelegenheid



Randvoorwaardelijke projecten

• Geluidsruimte 

• Bereikbaarheid

• Marketing communicatieplan offshore

• Arbeidsmarkt en onderwijs



Samenwerkende havens

• Samenwerking door 
specialisatie 
voortkomend uit 
schaalgrootte, ruimtelijke 
mogelijkheden, ambities 
en identiteit

• Bereikbaarheid 
randvoorwaardelijk 
(toegankelijkheid havens 
en vaardiepte)



onderzoek – onderwijs - ondernemen



DESTINATIE MARKETING KOP VAN NH

DESTINATIE MARKETING 
KOP VAN Noord-Holland



ECONOMISCHE 
BETEKENIS 

Vrijetijdssector Noord-
Holland:

• € 8,4 miljard per jaar

• 115.000 mensen werkzaam 

• 8% - 25% arbeidsmarkt



ONTWIKKELNG INKOMEND TOERISME



• Meer toeristen en bezoekers die langer blijven, 

vaker terugkomen en meer geld uitgeven:

 Verblijf : +2,5 %  (40.000 pax) per jaar

 Bestedingen daggasten: van € 17 naar € 34

DOELEN



SAMENWERKEN

Noodzaak voor samen optrekken en voor extra 

budget anders sta je gewoon niet op de kaart. 



SERIEUZE PARTNER

• Samenwerking met partijen als:

• NBTC NL, DU, En, BE

• Amsterdam Marketing

• RTV NH/AT5

• Rodi Media

• HDC Media Groep

• Land van ANWB

• Promo Base
• Holland van Boven (3600 en dronebeelden) 
• IzI Travel
• Booking.Com
• Nieuwe Afsluitdijk
• Expedia 
• Diverse digitale fietsrouteplatformen



Activiteiten 
2016

Waar staan 
we nu?



ONLINE OMGEVING



SOCIAL MEDIA



DUITSE CAMPAGNE ism NBTC



Fiets campagne Duitsland –
topline results



PERSREIZEN – VLOGGERS EN 
BLOGGERS



ACCOMMODATIE GIDS



ROUTE.nl



WAT GAAN WE DOEN.nl



• Tekst

REGIOKRANTEN 300.000



DISTRIBUTIE ism folderbestellen.nl



ABRI’s ism PromoBase



BEURZEN



Destinatiemarketing 

Kop van Noord-

Holland



DENKEN VANUIT DE GAST

Inventariseren:

 op wie richten wij ons?

 waarmee bereiken wij de doelgroep(en)?



 Helder product
 Gerichte promotie
 Met het bedrijfsleven

 Ambitie: de Kop van Noord-Holland in de top 
10 van toeristische regio’s

WAAROM EXTRA ZICHTBAARHEID 
VOOR DE KOP?



2015

vakanties
x 1.000

%

1. Noordzeebadplaatsen 2.169 13

2. Veluwe en Veluwerand 1.889 11

3. Groningse, Friese en Drentse zandgronden 1.705 10

4. Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg en 
Rijk van Nijmegen

1.634 10

5. West- en Midden-Brabant 1.509 9

6. Twente, Salland en Vechtstreek 1.382 8

7. Waddeneilanden 971 6

8. IJsselmeerkust 908 5

9. Zuid-Limburg 862 5

10. Deltagebied 595 4

Concurrentie



ONS TOERISTISCH PRODUCT



VERGEZICHTEN

• Drie kusten

• Fietsen en wandelen

• Landschap en natuurbeleving



HOLLANDSE ICONEN

Strijd tegen het water: dijken, polders, molens

Bollenvelden

Maritiem Den Helder

West-friese Folklore 

Historische marktstad Schagen

Eiland Wieringen



GERICHTE PROMOTIE

Na het vaststellen van de propositie kan in 2017 en verder gericht 

ingezet worden op:

• Campagne rondom de Tulp met het NBTC en Keukenhof: 

propositie grootste aaneengesloten bloembollenareaal van de 

wereld

• Waterlijn ontwikkeling NBTC: iconen op het gebied van 

Nederland waterland komen in de etalage: Hondsbossche 

Zeewering en nieuwe kust bij Petten, Westfriese Omringdijk, 

Wieringermeer, Afsluitdijk, etc. 

• Versterken propositie Noordzee strand : campagnes en pop up 

promotie teams



GERICHTE PROMOTIE

• Inspelen op Sail 2017 voor de regio

• Inhaken op project De Nieuwe Afsluitdijk

• Beter gebruik maken van Werelderfgoed-status de 

Waddenzee

• Efficiëntere inzet en output samenwerking met ACP vanuit 

Kopgemeenten

• Online Kustcampagne gecombineerd met outdoor voor 

grotere evenementen



DE KOP WERKT! VERSTERKT TOERISTISCH 
PRODUCT

 Integrale benadering: product, beleving, promotie, 
enz.

 Product dat aansluit op de behoefte

 4 jaar lang investeren in extra impuls toeristische 
kwaliteit en bekendheid. 

 De Kop Werkt! versterkt de regio, wij delen die sterke 
regio met toeristen.



Programma Match 2020
Arbeidsmarkt in balans



Aanleiding: 

Economische groeipotentie speerpuntsectoren. 

Afnemende beroepsbevolking t.g.v. ontgroening 
en vergrijzing.

Programma Match 2020



Beoogde effecten Programma Match 
2020

 Stimuleren regionale arbeidsmarkt Kop
• Stijging BRP van 15,8 miljard (2010) naar 18,2 miljard 

(2020) 

 Optimale afstemming vraag en aanbod
• Opheffing mismatch vraag - aanbod in 2020

• Voldoen aan de Regeling garantiebanen; in 2025  ca. 1250

• Uitkeringslast blijft gelijk of wordt kleiner dan uitgaven 2015



Taakopvatting Kopgemeenten EZ

Bevorderen economische vitaliteit regio:

• Vestigingsklimaat voor bedrijven

• (Woon-) en werkklimaat arbeidskrachten

• Regisseren vraag en aanbod arbeidsmarkt



Wettelijke taak gemeenten SD

• Bevorderen duurzame arbeidsparticipatie 
mensen met afstand tot arbeidsmarkt 

• Regierol regionaal arbeidsmarktbeleid



Integrale aanpak arbeidsmarkt Kop

EZ

SD

Eén brede 
werkgevers-

dienstverlening



Integrale

werkgeversdienstverlening

Bedrijfs-
economische
vraagstukken

Personele

vraagstukken 
op branche/

sectorniveau

Matching



Match 2020 in 2017

1. Opstellen en start uitvoering 
regiosectorplannen 

2. Carrière-evenement Carrières in de Kop





De opgaven

Opgaven binnen diverse frames           Algemene regionale opgaven



Regionaal ambitiedocument
Attractieve Noordzeekust

Planet Texel - De Koog
Onderzoekslocatie OLP
Ontwikkeling Huisduinen



Waddenbaai

De 3 waddenprovincies hebben besloten dat 
het Waddenfonds de komende tien jaar € 150 
miljoen gaat investeren in zes grote opgaven in 
het Waddengebied. Dit om specifieke 
problemen op te lossen en ruimte te maken 
voor economische ontwikkelingen en ecologie. 
Dit staat in het Investeringskader 
Waddengebied 2016-2026. 



Agri sector

Inspelen op veranderende sector
Gezond lokaal voedsel programma
Verduurzaming agrarische sector
Huisvesting arbeidsmigranten
Vrijkomende agrarische bebouwing



Budgetvraag 2017 in voorbereiding

• Planet Texel – De Koog
• Huisduinen, verbinding zee-strand

en versterken ligging aan zee
• Energy & Health Campus
• Gezond Lokaal voedselprogramma
• Dorpsontwikkelplan Oudesluis
• Sail 2017
• Regionale Omgevingsvisie
• De Kop Beter Bereikbaar!



De Kop Beter Bereikbaar!

- A9-Ring Alkmaar West-N9-Den 
Helder

- Versterking N250 (boot Texel-
knooppunt De Kooy)

- Stolpen – Medemblik
- Vaste oeververbinding 

Burgervlotbrug
- ICT gestuurd mobiliteitssysteem 

- Inzet bereikbaarheid coördinator
- Bereikbaarheidsplan 
- Traject en Tracé studies



De Kop Werkt!

Accountmanager Kop van Noord Holland

Marianne de Boer



Coalitieakkoord

De Kop Werkt!

Het programma ‘De Kop Werkt!’ biedt 

kansen voor de regio. In dit programma 

werkt de provincie samen met 

gemeenten, bedrijven en het 

ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 

Noord om de economie in de Kop te 

versterken. Wij willen in dit 

samenwerkingsverband een actieve rol 

blijven spelen, maar wij verwachten van 

de betrokken gemeenten dat zij het

initiatief nemen binnen het 

samenwerkingsverband.



Stappen gezet

Provincie actiever betrokken bij De Kop 
Werkt!

–Gedeputeerde Bond lid van Stuurgroep

–Provinciale coördinator (accountmanager)

–Ambtelijke counterparts voor BO

–Juridische en financiële experts werken 
aan SOK



Besluitvorming GS / PS 

College GS heeft kennisgenomen van de 
bestuursopdrachten.

DKW in kaderbrief 2017 en motie PS.

PS motie van de coalitie:

Prioriteit te geven aan de uitvoering van 

(o.a.) het programma De Kop Werkt!



Commitment

GS heeft in augustus besloten tot:

Financieel: 

–Reservering van 7,3 miljoen euro. (extra 

middelen)

– PS besluit in November

– 2017: 2,5 miljoen

– 2018: 4,8 miljoen

– 2019 en verder: bespreken van 7,7 miljoen bij 

kaderbrief 2018



Commitment

GS heeft in augustus besloten tot:

Inhoudelijk: 

–Quick scan de projecten. Grote lijnen sluiten 

aan bij provinciaal beleid. Nadere uitwerking 

wordt aangewerkt.

–Doe geen dingen dubbel.

– Andere subsidie mogelijkheden

– Waddenfonds, Europa etc.

– Let op aansluiting lopende programma’s.


