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De Kop Werkt Door!  

Meerjarenprogramma 2014 – 2017  

 

Leeswijzer en verantwoording 

Het  meerjarenprogramma 2014 – 2017 is de uitwerking van de publieke uitvoeringsagenda ‘De Kop 

Werkt!’ (2013). Dit is, na bespreking in de colleges, vastgesteld in de stuurgroep van 20 februari.  

Het meerjarenprogramma is opgesteld door het programmateam, waarbij de gemeentesecretarissen 

van de vier gemeenten en hoofden RO/EZ hebben gefungeerd als klankbord. 

De staat van de Kop 

De subregio Kop van Noord-Holland kent een enorme dynamiek. Het is een gebied waarin hard 

werken en ‘zelf doen’ dominant is. Grote ruimtelijk-economische ontwikkelingen zijn aan de orde, 

maar nog niet altijd even goed belicht. In samenhang hiermee is de demografische ontwikkeling, die 

wijst op ontgroening, vergrijzing en daling van de (beroeps)bevolking van belang. Als gevolg van deze 

verwachtingen heeft het Rijk de Kop betiteld als ‘anticipeerregio’ en biedt haar expertise aan.  

 

De - met financiële steun van het ministerie van BZK - opgestelde ‘Foto van de regio’ geeft een 

scherp beeld van de trend: vergrijzing, ontgroening en (komende) mismatches in zorg, onderwijs, 

arbeid en wonen hebben grote gevolgen voor de samenleving en zijn daarom aanleiding voor 

herijking van beleid. De partners in de regio moeten samen komen tot acties, met als rode draad niet 

het bestrijden maar het begeleiden van de krimp. Dit samen met het ondersteunen en faciliteren van 

de economische kansen voor de vijf economisch meest kansrijke clusters1. Uit de foto blijkt dat in de 

Kop 35% van de arbeidsplaatsen gekoppeld is aan deze clusters. Dit aandeel kan groeien, mits heel 

zorgvuldig wordt omgegaan met de beschikbare arbeidscapaciteit.  

De bedrijven zijn de motor achter vele investeringen. In het verlengde hiervan is een concreet 

handelingsperspectief van de overheid en maatschappelijke partners van groot belang: de overheid 

faciliteert en reguleert en kan soms financieel het laatste zetje geven. Om dit effectief te doen is 

regionale afweging, focus en daadkracht nodig, zowel op het niveau van de Kop als van Noord-

Holland Noord. Dit meerjarenprogramma vormt de basis voor de inzet vanuit de Kop. Voorop staat 

het ontwikkelen van een competitieve regio, die slim en adequaat omgaat met zowel de 

beroepsbevolking als de economische en ruimtelijke mogelijkheden. Het aanboren van nieuwe 

                                                           
1
 agribusiness, duurzame energie, marien,maritiem & offshore, medisch en vrijetijdseconomie. 

De grafiek geeft een beeld van de demografische 

ontwikkeling van de Kop sinds 1995.  

De bevolkingsgroei wordt bepaald door de 

‘natuurlijke ontwikkeling’ en door vestiging van 

buiten de regio en vertrek uit de regio. Bij dat 

vestigings- of vertrekoverschot wordt onderscheid 

gemaakt tussen migratie uit de rest van Nederland 

en migratie van of naar het buitenland. 
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bronnen voor het verkrijgen van arbeid, bijvoorbeeld via tijdelijke krachten, allianties, omscholing, 

kan eveneens soelaas bieden.  

De kern van de publieke samenwerking 

Samenwerking tussen de publieke partijen in de Kop van Noord-Holland is een absolute voorwaarde 

om de kansen te benutten. Daarvan getuigt onder meer de rapportage van de ‘commissie Deetman’ 

(2010). Via de Texelconferentie (2011) hebben de Raden dit bevestigd. De economische en 

ruimtelijke structuurversterking moet in de regio goed landen. Daarvoor zijn samenwerkende 

overheden nodig die faciliteren, (ruimtelijk) regisseren en bepaalde initiatieven samen doen. Zeker in 

een tijd waarin er ‘meer met minder’ moet worden gedaan is samenwerken ook een kans: slimmer, 

beter, efficiënter.  

De eerste Texelconferentie  (2011) heeft geleid tot het opstellen van een uitvoeringsagenda waarin 

ruim dertig activiteiten zijn benoemd. Deze zijn gepresenteerd tijdens de tweede Texelconferentie 

(2013). Deze inzet is ingebed in de samenwerkingsafspraken met betrekking tot de vijf economische 

clusters. De economische structuurversterking (de clusters) dient hand in hand te gaan met de 

ruimtelijke structuurversterking (de regio’s).  

Feitelijk resulteert dit op het niveau van Noord-Holland Noord in  vijf prioritaire economische 

agenda’s  en drie publieke strategische agenda’s (West- Friesland, Alkmaar, Kop van Noord-Holland). 

Dit meerjarenprogramma is voor de periode 2014-2017 inzet van de publieke partijen in de Kop 

samen. De confrontatie met de agenda’s van de andere twee subregio’s en de vijf clusters kunnen 

nog aanleiding geven tot aanvulling en aanscherping. Ieder jaar maakt de stuurgroep een jaarplan 

dat vanuit de strategie de acties en te leveren producten beschrijft. 

De uitvoeringsagenda voor de Kop van Noord-Holland 

De ontwikkeling van de afzonderlijke agenda’s en de onderlinge afstemming is een proces dat nu 

loopt. Uiteindelijk zullen de drie regionale uitvoeringsagenda’s complementair zijn aan de agenda’s 

van de clusters. Onderwerpen als economische structuurversterking (onderwijs-arbeidsmarkt; 

strategische afstemming  binnen de clusters) en lobby horen thuis op dit niveau, met een afgestemde 

voorbereiding in de Kop. Naast de  uitvoering vindt op het niveau van de Kop zelf de verbinding en 

afstemming plaats, onder meer via de provinciale structuurvisie. Deze opbouwfase vergt de nodige 

inzet en bijdragen van de partijen gezamenlijk. Van de stuurgroep en het programmateam wordt 

verwacht dit proces mede vorm te geven. 

Eerste resultaten 

Met de uitvoering van de set van dertig activiteiten heeft de samenwerking in 2013 al het nodige 

opgeleverd. Onderstaand enkele belangrijke eerste resultaten,  met afspraken die gevolgen hebben 

voor acties in 2014. 

 Detectie mismatches in beleid vanuit demografie 

Samen met het Rijk (BZK) en de Kamer van Koophandel is een zgn. ‘Foto van de regio’ gemaakt, 

waarbij is geconstateerd vanuit demografie welke mismatches er zijn in huidig beleid en uitvoering: 

zorg, onderwijs, arbeidsmarkt en wonen. In 2014 worden gesprekken belegd om vanuit deze foto te 
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komen tot handelingsstrategieën (transitieatlas). Dit betreft acties voor en door 

ondernemers(koepels), onderwijsbesturen, corporaties, overheden etc.  

 Publieke voorverkenning regionaal ruimtelijk kader 

Er ligt nu een voorverkenning (basisdocument publieke voorverkenning Ruimte voor Vraag) als 

voorzet voor het ruimtelijk kader voor de regio. Om de economische kansen daadwerkelijk te 

benutten is het van belang dat de publieke partijen in de regio (provincie en gemeenten) een 

gedeelde ruimtelijke koers en uitgangspunten ontwikkelen en deze vervolgens vertalen in hun 

bestemmingsplannen en lokale uitvoeringsagenda’s. Het ruimtelijk kader dat in de Kop van Noord-

Holland wordt opgesteld, wordt daarom ook wel een gezamenlijke ‘voorloper’ van het (regionale) 

ruimtelijk beleid genoemd 

Deze voorverkenning is ontwikkeld op basis van ruimtelijke kansen, kwaliteiten en gesignaleerde 

ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot tien regionale ruimtelijke opgaven. Centraal voor de Kop staan 

de thema’s kernen, havens, kusten en platteland. De stuurgroep heeft ingestemd met het 

basisdocument. Het wordt in 2014 via consultatierondes met stakeholders besproken en 

aangescherpt en vervolgens besproken in de Radenconferentie in 2014, Texel III.  

 Groen/blauw investeringspakket  

Er is een uitvoeringsprogramma Groen in de Kop! vastgesteld. Zes regionale programmalijnen 
leveren de komende 5 jaar in totaal voor ruim € 8 mln. aan investeringen op in groen/blauw ter 
versterking van de omgevingskwaliteit en ondersteuning van toeristische mogelijkheden. De lijst met 
projecten is divers en bestaat uit grote en kleine activiteiten. Een project waarin fors wordt 
geïnvesteerd, is het versterken van de groene en recreatieve potentie van Den Helder. Daarbij is de 
aandacht onder meer gericht op uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden in de Noordduinen en 
de Helderse Vallei. Een soortgelijk project is gericht op versterking van de positie van de gemeente 
Schagen als knooppunt voor watertoerisme en wandelnetwerken. In 2014 worden de zes 
programmalijnen uitgewerkt naar concrete uitvoering. De eerste maatregelen zullen al in 2014 
worden uitgevoerd. De laatste naar verwachting in 2019. 

 Samenwerking als platform voor een beslissend zetje 

Diverse initiatieven zijn ondersteund en gefaciliteerd zoals de lobby voor de Oostwaardhoeve, de 
noodaanlanding TESO, Pallas en het behoud van de kade voor de JSS Karel Doorman. Tevens kon 
door een bijdrage vanuit De Kop Werkt! het laatste zetje worden gegeven voor het Nederlandse 
kenniscentrum Wind op Zee van MCN. Ook in 2014 wil de stuurgroep fungeren als gezamenlijk loket 
voor bedrijven en instellingen voor het realiseren van regionaal belangrijke economische kansen. 

Hoofdlijnen  voor de periode 2014-2017  

Dankzij de gemeenschappelijke inzet zijn inmiddels  de eerste resultaten geboekt. Voor het 

versterken van het innovatieve en productieve vermogen van de Kop is verdergaand samenhangend 

ruimtelijk-economisch beleid noodzakelijk. Om dit te faciliteren is voor de periode 2014-2017 een 

programmatische samenwerking nodig, zodat kansrijke initiatieven vanuit de markt voorzien kunnen 

worden van een krachtige en gerichte overheidsimpuls. Ook kan de regio zo beter één vuist naar 

hogere overheden maken om in aanmerking te komen voor bijdragen van Rijk en Europa die nodig 

zijn om tot uitvoering te komen. 
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Voor de periode 2014-2017 staan drie hoofdopgaven centraal:  

 

1.  Programmeren van beleid in de context van demografie:  

Transitieatlas en monitor met een gezamenlijk handelingsperspectief voor de onderwerpen wonen, 

arbeid, onderwijs, zorg. 

 

2. Opstellen van een regionaal ruimtelijk kader als fundament voor ruimtelijke programmering:  

Toekomstgericht, samenhangend en wervend regionaal ruimtelijk kader als basis voor lokale 

uitvoering en regionale speerpunten. 

 

3.  Maken van afspraken over het samen financieren van regionale opgaven:  

Uitvoeringsbudget voor de korte (2014-2017) en investeringsstrategie voor de lange termijn. 

De drie hoofdopgaven zullen worden gesteund via een viertal faciliterende activiteiten die de 

samenhang bevorderen en uitvoering van regionale opgaven efficiënt richting uitvoering begeleiden: 

 

A. Bevorderen en borgen van integrale afstemming van (overheids)beleid: 

Samenhang en synergie van en tussen onderwerpen zoals wonen, detailhandel, bedrijventerreinen, 

transitie fysieke voorzieningen, toeristisch aanbod en grondbeleid.  

 

B. Uitwerken prioritaire kansrijke onderwerpen op ruimtelijk-economisch gebied:  

Kansrijk zijn onder meer het havenareaal van Den Helder (kwaliteit, kwantiteit, 

gebruiksmogelijkheden en samenhang andere havens), Lage Oude Veer, Op- en Aan de Dijk en Oude 

Land (uit de lange termijnagenda Groen in de Kop! – GINK-) en aanvullingen die geformuleerd worden 

in project Ruimte voor Vraag (ruimtelijk kader). 

 

C. Doorontwikkelen van de samenwerking: 

Vraagstukken op het niveau van Noord-Holland Noord samen efficiënt organiseren, denk aan BCO, 

REON, clusters en de lobby (zie onder D) naar Rijk en Europa. Partijen leveren samen de capaciteit die 

nodig is om de ambities waar te maken; dit levert tevens besparingen op, omdat wat regionaal 

gebeurt niet lokaal hoeft te worden bedacht. Dit is tevens een kans voor doorgroei en mobiliteit met 

behoud van kennis en mensen voor de regio. 

 

D. Met één mond spreken: gemeenschappelijke belangenbehartiging: 

De topissues voor de regio formuleren en dit operationaliseren in een lobbystrategie.  

De regio gaat voor de gezamenlijke belangenbehartiging in Noord-Holland Noord naar de provincie 

Rijk en Europa gebruik maken van elkaars kennis en inzet voor  gezamenlijke doelen. 

Met het voorstel voor de drie hoofdopgaven en de vier faciliterende activiteiten krijgt het 

programma de gevraagde focus en efficiëntie. De indicatie van het budget is ‘bruto’(zie bijlage 3); de 

lokale besparingen zijn hier niet van afgetrokken. Ook zijn diverse opgaven alleen in samenwerking 

op te pakken. Denk aan de woningbouwprogrammering, het optimaal ontwikkelen van de 

havenpotentie, het uitrollen van een compleet en attractief toeristisch aanbod en het versterken van 

de agrarische structuur. De stuurgroep zal bij het opstellen van jaarplannen kritisch kijken hoe het 

uitvoeren van de voorgestelde activiteiten zo slim en zo goedkoop mogelijk kan.  
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Uitvoering in deze fase van het programma gebeurt onder verantwoordelijkheid van gemeenten en 

provincie samen. Dit gebeurt met de intentie dat de gemeenten vanaf 2014 zelf meer de regie gaan 

voeren over het programma. De provincie blijft uiteraard vanuit verschillende opgaven betrokken en 

actief als partner, trekker of anderszins.  

Jaarplan 2014 

Voor de jaarschijf juli 2014 – juni 2015 wordt een eerste jaarplan opgesteld, voorzien van een 

raadsvoorstel. Het jaarplan betreft de concrete programmering van wat er dit jaar van de stuurgroep 

verwacht mag worden. De opgenomen programmering is dan tevens getoetst op realisme in termen 

van geld, bemensing, proces en politiek/bestuurlijke haalbaarheid per partij. Het begeleidende 

raadsvoorstel zal met name ingaan op het borgen van het ‘opdrachtverlenerschap’ van de Raden.  

Communicatie 

Gerichte inzet van communicatie vormt een belangrijke succesfactor voor het verwezenlijken van de 

ambities. Dit gebeurt via twee sporen:  

1. Strategische communicatie gericht op het vergroten van het urgentiegevoel en het versterken van 

de daadkracht voor de gezamenlijke uitvoering van het programma De Kop Werkt!  

2. Het communicatief begeleiden van de individuele projecten en programmaonderdelen. 

Belangrijkste doelgroepen intern zijn colleges, raden en staten; de belangrijkste externe doelgroepen 

zijn bedrijven en het maatschappelijk middenveld (ondernemersverenigingen, KvK, organisaties, 

onderwijsinstellingen etc.). In het jaarplan volgt een concrete uitwerking van de 

communicatiestrategie en een plan van aanpak, inclusief fasering en benodigde middelen. 

Bijlagen 

Bijlage 1 bevat de kaders voor het te leveren jaarplan 2014; bijlage 2 geeft de samenhang aan tussen  

zowel de gepresenteerde hoofdopgaven als de faciliterende activiteiten in relatie tot de Publieke 

Uitvoeringsagenda (2013). Bijlage 3 betreft indicatief het uitvoeringsbudget. 
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Bijlage 1:  

Kaders en eerste uitwerking voor het Jaarplan 2014 

Product Gemeenteraad/ 
Provinciale 
staten 

Aanbieders/maatsch. 
Middenveld 

Wanneer klaar? 
(Q1=kwartaal 1) 

Discussie/vraag 

Ruimtelijk kader 

(Ruimte voor Vraag) 

Vaststellen Debat, ideeën aandragen, 

verbinden 

2014-Q3 debat 

2014-Q4 voorloper 

 

Diverse momenten 

 

2016-Q1 

- 

- 

 

regionale sectorale 

programmeringen (wonen, 

bedrijventerreinen etc). 

intergemeentelijke structuurvisie 

als vervolg? 

Transitieatlas; 

afspraken over 

aanpak mismatches 

Kennisnemen Debat, bespreken gevolgen, 

samenhang aanbrengen in 

ketens, acties afspreken 

2014-Q3 Vormgeven van het debat en 

uitnodigingsbeleid 

Aanpak voor 

regionale 

ruimtelijke lange 

termijnopgaven 

Aanwijzen en 

kaders en 

mogelijkheden voor 

uitvoeren 

Check of de vraag vanuit de 

markt robuust is en/of dat de 

spin of van de investering in 

termen van economie 

voldoende is 

2014-Q2  
uitwerking van 3 
initiatieven uit GINK 
2014-Q4 

aanvullingen (RVV) 

beoordelen  

Aansluiting borgen bij behoeften 
vanuit de prioritaire clusters 
 
Relatie tussen initiatiefnemers 
resp. verhouding overheden-
afnemers 

Groen in de Kop! Geen Betrekken bij uitvoering resp. 

toevoegingen die van nu zijn bij 

rendement investeringen 

2014-Q2  

plan van aanpak 

uitvoering 

2014-Q3 

nadere analyse en 

voorstel LT opgaven 

Zijn alle 6 de opgaven uitvoerbaar 

en realistisch in kader uitvoering 

voor 2020? 

Inpassing in ruimtelijke visie van 

de regio 

Capaciteitsinzet 

voor de regionale 

vraagstukken en 

afstemming lokale 

uitvoering (BCO, 

REON, Lobby etc.) 

Vooralsnog geen Inzet van personeel van derden 

voor de prioritaire opgaven. 

Hierbij kan worden gedacht aan 

het hoogheemraadschap, port 

of Den Helder, 

woningbouwcorporaties, VVV  

etc. 

2014-Q2  

in jaarplan 2014 

Afstemming tussen gevraagde en 

te leveren capaciteit. 

Verhouding en relatie tussen 

gemeenten en provincie 

Afspraken op ambtelijk en 

bestuurlijk niveau bij 

vertegenwoordiging regio 

Lobbystrategie en 

lobbyonderwerpen 

Commitment en 

ondersteuning 

Afstemming en ondersteuning 

via de clusters 

2014-Q3 

lobbystrategie en 

selectie top 5 

Afstemming van wat belangrijk is 

voor de Kop en voor Noord-

Holland Noord 

Benutten 

havenpotentie 

Kaders en 

commitment 

Complementaire rol Port of 

Den Helder, wat is de behoefte 

vanuit markt en bijdragen van 

bijv. onderwijs 

2014-Q3 

strategische aanpak 

Wie is proceseigenaar van de 

samenhangende activiteiten?  

Zie bv. RHB, civiel medegebruik en 

optimalisaties en buitengaatse 

ontwikkeling 

  



7 
 

Product Gemeenteraad/ 
Provinciale 
staten 

Aanbieders/maatsch. 
Middenveld 

Wanneer klaar? 
(Q1=kwartaal 1) 

Discussie/vraag 

Investerings- 

strategie KT/LT 

Vaststellen  

(voor zover niet in 

lopende 

begrotingen op te 

nemen) 

financieringsafspraken maken 

 

 

regionale ruimtelijke projecten 

voorzien van helder financieel 

kader en perspectief 

2014-Q1/Q2 

uitvoeringsbegroting 

2016-Q2 

investeringsstrategie 

Zie bijlage 3 meerjarenprogramma 

 

Resultante van aanpak 

mismatches en ruimtelijke 

investeringsbehoefte  

Conferenties Opdrachtgever Deelnemers 2014-Q3 

2015-Q3 

2016-Q3 

Texel III 

Texel IV  

Texel V 

Jaarplan  Geen 

(jaarplannen 

vertalen tevens de 

resultaten van 

voorgaande Raads-

conferenties in 

acties) 

Pm 2014-Q2 

2015-Q2 

2016-Q2 

Jaarplan 2014 

Jaarplan 2015 

Jaarplan 2016 

(hierna volgt desgewenst nieuw 

meerjarenprogramma) 
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Bijlage 2A:  

Activiteiten Uitvoeringsagenda 1.0 (2013) die actueel zijn in Meerjarenplan 2014-2017  

PROGRAMMA-AGENDA:  

Nr. Activiteit Geleverd in 2013 Vervolgactie voor jaarplan 2014 

02 Investeringsstrategie Voorstel voor KT financiering activiteiten 
2014-2017 
Voorstel voor LT regionaal fonds 
 

Uitvoering geven KT financiering 
2014-2017 (=uitvoeringsbudget) 
Ondersteunen projecten 
Concept uitwerken LT fonds, 
mede op basis van project RVV 

03 Ruimte voor Vraag (RVV) Concepttekst voor ruimtelijk kader Consultatie (samen met foto) 
voorloper (publiek ruimtelijk 
kader) 
Desgewenst vervolgactie opstellen 
van intergemeentelijke 
structuurvisie 

06 Monitoring Foto van de regio 
Overzicht van stand van zaken activiteiten 

Consultatie (samen met RVV) 
Transitieatlas 
Transformatiemonitor 
Jaarlijks overzicht via jaarplan 

08 Oostwaardhoeve Lobbydocument voor Rijk “lobbystrik” vanuit regio naar het 
Rijk 

10 Regionaal Havengebonden 
Bedrijventerrein 

Agenderen van belemmeringen in het 
proces inzake de besluitvorming en 
realisatie 

Back up en ondersteuning indien 
de uitvoering stokt 

14 Luchthaven Airport Den Helder Lobby bij Rijk openhouden van de airport 
voor defensie en civiel 

Afstemmen ruimtelijk beleid in de 
lucht en op de grond 
Indien nodig lobby naar Rijk 

29 Traineeplaatsen in de regio Geen Vooralsnog niet; in jaarplan wordt 
voorstel voor personele inzet van 
partijen afgewogen 

32 Conferenties Organisatie Texel II Organisatie Texel III 

03, 

05 

Innovaties/LT opgaven 
- Op en aan de dijk 

- Lage oude veer 

- Oude land 

Beschrijving opgaven in GINK Maken plan van aanpak per 
opgave 
Afstemmen met en inpassen in 
RVV 
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Bijlage 2B:  

Activiteiten Uitvoeringsagenda (2013) die mogelijk actueel zijn in Meerjarenplan 2014-2017  

Nr. Onderwerp Inzet/aanleiding Te leveren resultaat 2014-2017 

Alg. 

04 

 

 

22 

Sectoraal- en facetbeleid  
van lokaal -> regio 

- wonen 

- bedrijventerreinen 

- detailhandel 

- fysieke voorzieningen 

- verblijfsrecreatie 

- grondbeleid 

Samenhang is nodig (markt=regio) 
Mogelijk lokaal concurrerend 
Helder overheidsloket 
Focus op wat samen moet/kan: beleid, 
loket, marketing, verevening 

Per item: uitspraak dat regionale 
inzet kader is voor lokaal. 
Precisiering van regionale inzet 
en uitvoering inclusief lokale 
besparingen hierdoor. 
Kaders voor samenwerking. 

Alg. 

07 

Sectorbeleid &  
RO- instrumentarium 

- agri en RO 

- toerisme en RO 

- energie en RO 

Vanuit clusters en 
ondernemers/initiatiefnemers is vraag 
om uniform en wervend RO beleid 

Relatie leggen met RVV 
Onderzoeken wat exact de 
behoefte is 
Aansluiting bewaken op niveau 
NHN 

Alg. Agendamanagement  
in context met/voor NHN 

- BCO 

- REON 

- Boards 

- Lobby 

Lokaal is lobby en vertegenwoordiging 
suboptimaal 
Op subregio-niveau is dit effectiever en 
efficiënter te doen (slimme 
werkverdeling) 

Voorstel voor 
vertegenwoordiging vanuit 
subregio naar NHN 

13, 

15, 

27, 

28, 

30 

 

Onderwijs  
(in relatie met demografische 
ontwikkelingen en arbeidsmarkt) 

Mismatch onderwijs-arbeidsmarkt-
arbeidspopulatie aanpakken en 
versterken regionale economie: 

- Kennisclusters (bv KWOZ
2
) 

- Kenniswerkplaatsen  
(bv TU-Delft) 

- Netwerk bestaande instellingen 

Inventarisatie behoefte en 
problematiek en cijfers 
Mogelijke allianties en 
initiatieven 
Uitsplitsen wat op niveau Kop 
kan en niveau NHN moet 

11, 

33 

NO-haven Behoefte en kansen voor offshore- 
industrie (met name onderhoud en 
logistiek) optimaal benutten: 

- Relatie met taskforce civiel 
medegebruik (TOP) 

- Relatie met RHB 

- Relatie met havensvisie NH 

Procesplan 
Behoeftebepaling in relatie 
capaciteitsefficiency 
Toedeling en marktpotenties 
havens 
Opties uitbreiding en 
noodzakelijke compensatie 

Alg. 

04 

 

 

30 

Aanpak mismatches 

- Wonen 

- Zorg 

- Arbeidsmarkt 

- Onderwijs  

Demografische ontwikkeling leidt tot 
niet goed functioneren bestaande (op 
groei gebaseerde) inzichten/modellen  
Ingrepen zijn nodig voor non-
conventionele maatregelen en 
samenwerking  
Leren van andere anticipeer en 
krimpgebieden 

Aanpak na presentatie 
transitieatlas en ruimtelijke 
afstemming met Ruimte voor 
Vraag 

 

                                                           
2
 KWOZ is Kenniscentrum wind op  zee 
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Bijlage 2C:  

Activiteiten Uitvoeringsagenda (2013) die - grotendeels - zijn afgerond  

Nr. Activiteit uit agenda  Geleverd in 2013 Vervolgactie 2014-2017 

1A Polder Waard Nieuwland Gebiedsvisie 
Plan van aanpak uitvoering 

Monitoren van de uitvoering 

1B Inzet provinciale gronden 
in/rond polder Waard 
Nieuwland 

Gebiedsaanpak op basis van de 
gebiedsvisie en afgesproken strategie 
STIVAS voor kavelruil 

Monitoren van de uitvoering 

05 Groen in de Kop! Plan van aanpak “naar een renderend 
landschap” 
Financierings- en organisatievoorstel 
voor de korte termijn 
uitvoeringsprojecten  

Aanbieden plannen van aanpak 
van de (6) korte termijn plannen. 
Monitoren van de uitvoering 

09 CO2 leiding HVC Van agenda gehaald Actielijn via Noord-Holland-Noord 

12 Visserijkade Afgerond; Kade is opgeleverd 
Geen inzet stuurgroep 

Geen 

16, 

17, 

18 

Profilering regio offshore/wind.  
Faciliteren test en onderzoeks-
locatie windenergie 

Rijksregeling en rijksproject. 
Geen regiotaak 

Zie financieel voorstel t.a.v. 
voorverkenning onderzoeks- en 
testlocatie 

 

19 Heroverwegen inzet voor 
toeristisch product (VVV) 

Herstart regionale VVV heeft 
plaatsgevonden  
Geen inzet stuurgroep 
 

Stuurgroep wordt geïnformeerd 
over stappen in kader van 
DMO/DMS (Destinatie marketing 
Organisatie en Strategie) 

20 Opzet 1 regionaal 
bezoekerscentrum Kop 

Afgerond; inventarisatie gereed.  
Geen verdere rol voor de stuurgroep 

Geen 

21 SAIL 2013 Afgerond; afspraak gemaakt 
gemeentelijke en provinciale bijdrage 

Geen 

23 Noodaanlanding TESO Afgerond; opdracht is geregeld door RWS 
voor noodaanlanding 

Geen 

22, 

24, 

25 

Kwaliteitsverbetering toeristisch 
recreatieve aanbod 

Opdracht ligt bij de individuele 
ondernemers en deels bij 
ontwikkelingsbedrijf NHN  

Wellicht; 
zie relatie RO-toerisme 

26 Werelderfgoed Borden langs routes over werelderfgoed 
zijn besteld 

Geen 

27 Kenniswerkplaats NHN Gestaakt 
 

Opnieuw overwegen 

31 Coördinatie Waddenfonds Geen rol stuurgroep  
Gebeurt via eigen programmalijn 

Borging inhoud ambtelijk. Indien 
nodig opschalen naar bestuurlijk 

05 DNA afsluitdijk  
(De Nieuwe Afsluitdijk) 

Sturing is primair gelegd bij programma 
DNA 

Monitoren resultaten 
Waddenpoort den Oever (GINK) 
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BIJLAGE 3: Indicatieve, gemeenschappelijke bruto financiering voor het programma 2014-2015-2016-2017

1. proceskosten voor het programma kostenverdeling 10-20-20-20-30 %

2. voorbereiding en studiekosten voor projecten en thema's kostenverdeling   5-15-15-15-50 %

(verdeling Texel-Schagen-Den Helder-Hollands Kroon-Provincie Noord-Holland)

3. uitvoeringskosten activiteiten kostenverdeling per activiteit bepaald

budget raming 2014 2015 2016 2017 totaal te 

financieren

1. proceskosten programma

werkzaamheden programmateam (150000) 

reeds betaald

150000 150000 pm 300000

----------------+
totaal 1 300000

2. voorbereidings- en studiekosten

consultatie opstellen transitie atlas en voorloper (ruimte voor vraag)

product: rapport met voorstellen

25000 0 0 25000

voorbereiden aanpak mismatches arbeidsmarkt, woningmarkt, 

zorg&welzijn en onderwijs

product: adviesrapport n.a.v. debatgesprekken

0 50000 0 50000

Oude Land (trekker gem.Schagen), ruimtelijke inpassing van 

zaadveredelingsbedrijven, versterken ecologische en recreatieve 

verbindingen

product: advies over ruimtelijke inpassing

0 25000 25000 50000

voorverkenning onderzoeks- en testlocatie offshore fundatie, plus 

testen duurzame energie opwekking met getijdenwerking, trekker 

Deltares, gevraagde cofinanciering 50% van € 150.000 - 

product: (bijdrage aan) haalbaarheidsstudie

75000 0 0 75000

benutten inbreidingsmogelijkheden, 

1e fase havenoptimalisatie Port of DH, 

product: rapport met verkenning en advies

0 50000 0 50000

leveren input vanuit de Kop t.b.v. opstellen havensvisie Noord-Holland, 

ter voorbereiding op besluitvorming NO-haven

product: rapportage met advies/standpunt

0 10000 0 10000

----------------+
totaal 2 100000 135000 25000 260000
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3. Uitvoeringskosten projecten tbv versterken ruimtelijke en 

economische structuur

bijdrage voor de lobby NHN vanuit de Kop, 

bijdrage 100% gemeenten

product:  lobbystrategie in rapport en uitvoering

25000 25000 25000 75000

bijdrage opzet programmamanagement voor Destinatie Marketing 

Organisatie DMO, bijdrage Kop is 1/3 van gevraagde financiering van € 

50.000,- voor NHN,

bijdrage 100% gemeenten

product: financiële bijdrage

16600 16700 16700 50000

MCN, opzet minor, Green deal,

bijdrage 50% PNH; 50% gemeenten

product: financiële bijdrage

(30000) 

reeds betaald

30000 30000 60000

optioneel opstellen intergemeentelijke structuurvisie, besluit 

uitvoering na vaststellen Voorloper,

bijdrage 50% PNH; 50% gemeenten

product: visierapport incl. tekeningen

0 0 150000 150000

afstemmen economische clusters & RO-instrumentarium (agri-toerisme-

energie), 

bijdrage 50% PNH; 50% gemeenten

product: confrontatiesessies en advies

10000 10000 10000 30000

Op en aan de Dijk (trekker RWS), gevraagde cofinaniering 45% van € 

150.000,-,

bijdrage 50% PNH; 50% gemeenten

product: (bijdrage) haalbaarheidsstudie en proefpilots

15000 55000 0 70000

Lage Oude Veer (trekker LNH), gevraagde bijdrage is bestemd voor 

recreatieve voorzieningen,

bijdrage 50% PNH; 50% gemeenten

product: financiële bijdrage

50000 150000 0 200000

PM projecten uit Ruimte voor Vraag pm

----------------+
totaal 3 116600 286700 231700 0 635000

Totaal 1, 2 en 3 1195000

Bijdragen partners voor 3 jaar (met doorloop naar 2017):

    Texel 81000

    Den Helder, Hollands Kroon en Schagen 213000 ieder

    Provincie NH 475000


