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De ruim 100.000 bedrijven in Noord-Holland Noord (NHN) 
maken samen de economie. Het succes van deze bedrijven 
wordt in belangrijke mate bepaald door randvoorwaarden 
die door overheden worden beïnvloed. Deze overheden 
zien Noord-Holland Noord beleidsmatig steeds meer als 
één gebiedsregio. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het toenemen-
de belang van regionale uitvoeringsorganisaties als RPA, 
VVRE, de Boards en het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Het ligt 
daarom in de lijn der verwachting dat ook het bedrijfsleven 
zich interregionaal organiseert.

In Noord-Holland Noord hebben de ondernemers de 
handen ineengeslagen en zich gecommitteerd aan een  
structurele samenwerking in het Economisch Forum 
Noord-Holland Noord. Leidend in de samenwerking is  
Top 10 economische wensen. Noord-Holland Noord beslaat 
het hele gebied boven het Noordzeekanaal en bestaat uit 
de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord Kennemerland, 
West-Friesland, Waterland en de Zaanstreek. 

Wilt u meer informatie over de ambities van het geor-
ganiseerd bedrijfsleven in Noord-Holland Noord dan kunt 
u contact opnemen met de voorzitters van de partners van 
het Economisch Forum Noord-Holland Noord.

Economisch Forum Noord-Holland Noord
Voorzitter mr. Guido de Wit
Secretariaat yvonne@bosman-promotor.nl  

KENSCHETS VAN HET GEBIED 
Noord-Holland Noord is een aantrekkelijk, krachtig en herkenbaar gebied die inzet op het versterken van haar positie 
door optimaal gebruik te maken van de gebiedskenmerken water, ruimte en landschap en de strategische ligging.  
Vertaald naar een meer compacte strategie voor de toekomst zal Noord Holland Noord naar buiten bekend staan om 
de sectoren water, food&agri producten en (duurzame) energie. Wij drinken hier het schoonste water, kweken de 
beste zaden en groenten en wekken meer hernieuwbare energie op dan de meeste andere gebieden in Nederland. 

Het karakter van Noord-Holland Noord toont zich dan ook in de sterkte van deze sectoren. Bedrijfsleven, kennis-
instituten en overheid werken nauw samen aan groei en herkenbare innovaties. Noord-Holland Noord is dus een  
gevarieerd gebied. Dit blijkt onder meer uit de toonaangevende zaadveredelingindustrie en uit een grote en diverse 
agrisector en verwerkende industrie die bijdraagt aan de voedselzekerheid van Europa en de wereld. 

Water, bron van energie
Op het gebied van energie is alles te vinden, van  kernenergie bij ECN, 
olie- en gasindustrie in Den Helder tot zonne-energie, on- en offshore 
windenergie en getijdenenergie. Verder kenmerkt het gebied zich door 
de aanwezigheid van water in en om het gebied. 
De kustlijn is 240 kilometer lang en loopt langs de Noordzee, Wadden-
zee en het IJsselmeer! Dit zorgt ervoor dat het gebied voortdurend de 
wereldwijde actuele vraagstukken van watermanagement op innovatieve 
wijze het hoofd biedt. Deze boeiende relatie met water is tevens de basis 
van de vrijetijdsector die een grote potentie heeft. 

De kwaliteiten van Noord-Holland Noord maken het mogelijk om ten aanzien van klimaatbestendigheid en  
waterveiligheid nog meer dan nu al het geval is, een zeer veelzijdig testgebied te zijn waarin nieuwe concepten tot  
ontwikkeling kunnen komen. Dit betreft kustverdediging, waterbeheer (overschotten/tekorten), verzilting en  
vraaggerichte oplossingen. De nadruk ligt op de meerwaarde van innovatieve, grootschalige en integrale oplossingen.  
De klimaat bestendigheid en waterveiligheid gerelateerde innovaties hebben direct raakvlak met de agribusiness,  
maritieme sector en energiesector. Naast testgebied voor nieuwe concepten, profileert Noord-Holland Noord zich als 
ontwikkelcentrum voor duurzame energie.

Topsectoren
Aansluitend op het landelijke beleid is ook in Noord-Holland Noord het economische beleid gericht op het versterken 
van die delen van de economie die al sterk zijn. Om die reden zijn vijf clusters benoemd die ook een landelijke uitstraling 
hebben en onderdeel zijn van het nationale topsectorenbeleid van het Ministerie van EZ. 
Deze clusters zijn Agribusiness, Health, Leisure, Maritime en Energy en geven in belangrijke mate een impuls aan  
de economie in Noord-Holland Noord. Behalve de economische activiteit binnen de clusters is daarbuiten ook een  
grote economische dynamiek in de maakindustrie, de bouw, transport en groot- en detailhandel. 

HoornDen Helder PurmerendAlkmaar



Het bedrijfsleven van Noord Holland Noord,  
zoals dat is verenigd in het Economisch Forum 
Noord-Holland Noord, onderscheidt vier speer-
punten die voor een blijvend sterk ondernemers-
klimaat en goede economische ontwikkeling van 
belang zijn. Deze zijn: ruimtelijke ordening, in-
frastructuur, onderwijs-arbeidsmarkt en overige 
randvoorwaarden. 

RUIMTELIJKE ORDENING 
Dit onderwerp heeft twee belangrijke aspec-
ten: wonen en werken. Dit betekent voldoende 
ruimte om woningen te bouwen én om te onder-
nemen zowel voor bestaande bedrijven die  
willen groeien en uitbreiden als bedrijven  
die zich in Noord-Holland Noord willen vestigen. 

Maatwerk bedrijventerreinen 
De kwantitatieve en kwalitatieve overeenstemming tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen is van groot belang  
voor de ontwikkeling van de Noord-Hollandse economie. Daarbij dient beleidsmatig vanuit een interregionaal perspectief naar  
bedrijventerreinen gekeken te worden. 
Ook moet worden gewaakt dat grondprijzen economische ontwikkelingen niet onnodig hinderen. 

1.  Gemeenten dienen interregionaal de match tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen op elkaar aan te laten sluiten, 
zowel kwantitatief als kwalitatief. 

Ruit ten noorden van de Metropool Regio Amsterdam (MRA)
De MRA heeft een woningbouwbehoefte van ongeveer 300.000 woningen in de komende 30 jaar. Het gebied ten noorden  
van de MRA heeft voldoende ruimte en verbindingen om deze behoefte deels in te kunnen vullen. Beleidsmakers wordt  
geadviseerd de ruit Alkmaar, Hoorn, Zaanstad, Velsen bij de plannen te betrekken. 

2.  Beleidsmakers in Haarlem en Den Haag moeten oog krijgen voor de mogelijkheden in de ruit ten noorden van de  
Metropool Regio Amsterdam voor de woningbouwopgave.

Eén uitgifteloket bedrijventerreinen
Bedrijven hebben fysieke ruimte nodig om te kunnen opereren. Provinciale en lokale overheden hebben gezamenlijke visies  
op de uitgifte van bedrijventerreinen in de regio. Deze fysieke ruimte is altijd gekoppeld aan milieuruimte. Juist op het  
onderwerp milieuruimte op bedrijventerreinen schort het aan een samenhangende visie van de overheden. De problematiek 
rondom bedrijventerreinen is niet zozeer een kwantitatief probleem van beschikbare meters, als wel een kwalitatief probleem: 
welke milieucategorie heeft/krijgt het bedrijventerrein. 

De enige overheid die in samenhang kan kijken naar de spreiding van bedrijventerreinen in de milieucategorie 3 en hoger, 
is de provincie die dan ook in haar visie de regie op zich moeten nemen bij het aanwijzen en beheren van deze terreinen.  
In deze context betekent beheer toezien op het behoud van deze terreinen en dat deze niet zomaar worden afgewaardeerd om 
bijvoorbeeld woningbouw mogelijk te maken. Een samenhangende visie kan alleen succesvol worden uitgevoerd wanneer er 
één loket komt voor de daadwerkelijke uitgifte van bedrijventerreinen. Er zijn in Noord-Holland Noord drie bedrijvenloketten 
die worden beheerd door het Ontwikkelingsbedrijf NHN. De ambitie deze samen te voegen wordt door het Economisch Forum 
NHN toegejuicht. Op langere termijn wordt één loket voor de hele provincie wenselijk geacht. 

3.  Er dient één uitgifteloket te komen voor alle bedrijventerreinen in Noord-Holland. Daarmee 
wordt uitvoering gegeven aan de visie die de overheden gezamenlijk hebben opgesteld, 
waarbij terreinen met een milieucategorie 3 en hoger een provinciaal belang zijn.

Uitbreiding haven Den Helder
De gemeente  Den Helder heeft een garantie afgegeven voor de ontwikkeling van een Regionaal 
Havengebonden Bedrijven terrein. De kans is aanwezig dat wanneer de Kop van Noord-Holland de 
offshore niet op korte termijn meer faciliteiten kan bieden, deze belangrijke en innovatieve sector 
verdwijnt uit de regio. 

4. Aanleg van de uitbreiding van de haven van Den Helder ter versterking van de clusters Energy en Maritiem.

Regie winkelstructuur voor gemeenten
De winkelstructuur van Noord-Holland Noord vormt niet alleen zelf een wezenlijk deel van de economie met een grote  
werkgelegenheid, maar is ook een belangrijk ingrediënt van een goed economisch vestigingsklimaat. Het bepaalt de  
identiteit en aantrekkelijkheid van steden, de vitaliteit van dorpen en de toeristische aantrekkelijkheid van de regio. 
Na huis en werk zijn winkelgebieden belangrijk voor de eigen bevolking van Noord-Holland Noord. Gemeenten moeten zich 
realiseren dat zij een cruciale rol spelen in het behouden van een goede winkelstructuur en daarmee de leefbaarheid van de 
regio. Het provinciale detailhandelsbeleid biedt de nodige aanknopingspunten om tot een structurele transformatie naar een 
nieuw evenwicht te komen. 

5.  Gemeenten moeten het voortouw nemen in het aanpassen van de winkelstructuur aan de moderne klant op regionaal  
niveau. Gemeenten moeten ten minste de rol van regisseur opeisen. 

INFRASTRUCTUUR EN BEREIKBAARHEID 
Het bedrijfsleven is sterk afhankelijk van voldoende kwalitatieve infrastructuur. Het gaat hier dan niet alleen om wegen,  
maar ook om openbaar vervoer dat het weggebruik dient te verminderen. Infrastructuur heeft een lokale, regionale of  
landelijke scope. Het bedrijfsleven kiest ervoor om de lokale infrastructuur ook lokaal te beïnvloeden bij de lokale overheden.  
Het Economisch Forum Noord-Holland Noord focust op de regionale en landelijke infrastructuur. 

Prioriteiten infrastructuur
Noord-Holland Noord heeft een aantal zwakke schakels in de infrastructuur. Noord-Zuid kent de N9-A9 nog teveel problemen  
en dient daarom integraal te worden aangepakt. Onderdeel hiervan is de westelijke randweg Alkmaar. 
De A7-A8 corridor staat in de MIRT-agenda en dient bewaakt te blijven. Het oosten en het westen van Noord-Holland 
Noord hebben een matige verbinding wat leidt tot problemen bij afsluitingen van tunnels. Als de Velsertunnel in 2015 voor  
grootonderhoud wordt gesloten dan is dat tot in Alkmaar te merken. De A8-A9 verbinding heeft dan ook de hoogste prioriteit. 
De N99, de verbinding tussen de N9 bij Den Helder en de A7 bij Den Oever, is een flessenhals voor vrachtwagens door alle  
rotondes. Verder vormt de provinciale weg door Broek in Waterland een ernstig knelpunt die dagelijks files veroorzaakt. 

6. Een concrete lijst van projecten die aandacht nodig hebben. 

Prioritaire projecten.
• Aanleg van de A8-A9 
• Aanpak van de corridors N9-A9, A7-A8 
• Een betere verbinding van Den Helder naar de A7
• Ondertunneling van de N247
• Uitvoering van de spoorvisie van de provincie
• Westelijke Randweg Alkmaar (N242, N245, N504 en N9/A9)

Overige knelpunten
• De N235 van Amsterdam naar Purmerend
• De viaductproblematiek spoor en N242 op de ring Alkmaar
• Kruispunten in de N504 en een brug over het  

Noord-Hollands kanaal
• De N240 bij Medemblik
• De problematiek van de spoorovergangen bij Heiloo en 

Castricum m.b.t. de invoering hoog frequent spoor tussen 
Amsterdam en Alkmaar

Breedband 
Naast de fysieke bereikbaarheid is de virtuele bereikbaarheid van grote waarde voor het bedrijfsleven, ook voor de  
agrarische bedrijven in het landelijk gebied. Zonder snelle digitale verbindingen is een bedrijf afgesloten van de virtuele markt.  
Aan de betrouwbaarheid en snelheid van digitale verbindingen stellen bedrijven steeds hogere eisen. 
De digitale infrastructuur van kabel en telefonie voldoet niet meer. Een snelle en kwalitatieve hoogwaardige verbinding is een 
belangrijke vestigingsvoorwaarde voor de bedrijven in Noord-Holland Noord. Met de huidige stand van de techniek is glasvezel 
het enige antwoord op de behoefte aan een goede digitale bereikbaarheid. 

7. Bedrijventerreinen en agrarische bedrijven moeten op korte termijn directe toegang krijgen tot glasvezel.

ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT
Het bedrijfsleven is misschien nog wel het meest afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende, doelmatig en goed  
opgeleid personeel. Het is noodzakelijk dat er hoogwaardig onderwijs in de regio aanwezig is en voldoende studenten de juiste  
opleidingen volgen. 

Regionale opleidingsagenda 
Een periodieke analyse van de personeelsbehoefte in Noord-Holland Noord laat zien welke opleidingen er nodig zijn.  
Onderwijsinstellingen kunnen dan het onderwijsaanbod afstemmen op de personeelsbehoefte van bedrijven en andere werk-
gevers in de regio. In het bijzonder dient de beschikbaarheid van voldoende hoogopgeleid personeel te worden gewaarborgd. 

8a.  Onderwijs en overheden dienen in samenwerking met het bedrijfsleven te komen tot een regionale opleidingsagenda  
voor behoud van voldoende en goed opgeleid personeel in Noord-Holland Noord. 

Ook is het noodzakelijk dat goed opgeleid technisch personeel behouden blijft voor de regionale arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven 
heeft hiervoor de Techniekraad opgericht onder voorzitterschap van de gedeputeerde van economische zaken van de provincie.  

8b.  Projecten dienen via het Regionaal Platform Arbeidsmarkt NHN (RPA) en een soortgelijk afstemmingsoverleg dat  
ook in Waterland dient te komen, te worden uitgevoerd. Maatregelen die de problemen in het technische gedeelte  
van de onderwijs-arbeidsmarkt moeten aanpakken, dienen te worden getoetst in de Techniekraad wanneer deze over 
technisch onderwijs gaan.  

OVERIGE RANDVOORWAARDEN
De economie trekt aan en het bedrijfsleven wil investeren in groei. Het gaat daarbij om innovatie, uitbreiding van de  
productie capaciteit en verplaatsing. De kredietverlening aan midden- en kleinbedrijven (mkb) stagneert. 
Het is voor mkb-ondernemers nog steeds moeilijk om een krediet te krijgen bij de bank. Dit geldt voor zowel de kleinere  
kredieten (tot € 250.000) voor financiering van reguliere bedrijfsactiviteiten en nieuwe investeringen, als voor grotere  
investeringen waarin fondsen, private equity en business angels – vaak in samenhang met banken – een rol moeten vervullen.  
Ondernemers ervaren dit dagelijks en ook diverse onderzoeken bevestigen dit beeld. De banken geven zelf aan dat het  
Nederlandse bedrijfsleven meer op zoek moet gaan naar kredieten bij andere financiers.

Participatiefonds 
De stagnatie van kredietverlening en financiering moet worden doorbroken. Noord-Holland Noord zit in een achterstands-
situatie omdat de provincie Noord-Holland geen fondsen kent. Hierdoor worden kansen gemist en zit er een extra rem  
op de economie, die in andere provincies niet aanwezig is. 
  
9.  Noord-Holland Noord moet zo snel mogelijk stappen zetten om een participatiefonds van de grond te krijgen dat  

aansluit op de Participatiefondsen van Rijksgelden en Provinciale gelden, zodat de concurrentie met andere regio’s  
in het land kan worden aangegaan.

VERBINDEN VAN AMSTERDAM MET NOORD-HOLLAND NOORD
Noord-Holland Noord en de Metropool Regio Amsterdam kunnen elkaar versterken en aanvullen zoals de toeristische sector al 
doet. De gezamenlijke historie heeft een enorme toeristische aantrekkingskracht en is daarmee van groot economisch belang.

Amsterdam zien, Holland ontdekken! 
Amsterdam is soms overvol en moet maatregelen treffen om de stromen toeristen in goede banen te leiden.  
Wat is mooier dan aanhaken bij de slogan ‘Amsterdam zien, Holland ontdekken’. Noord-Holland Noord biedt alles wat de  
toerist van ons land verwacht: molens, tulpen, klompen, polders, Zuiderzeesteden, Hollands glorie, kustlijnen. Schiphol en  
de Passagiersterminal Amsterdam zijn voor de meeste toeristen de startpunten voor het verblijf in Nederland. 

10. Aanhaken bij de promotiecampagne Amsterdam zien, Holland ontdekken!

Toeristische agenda
Hier liggen kansen voor Noord-Holland Noord door ervoor te zorgen dat die toeristen behalve Amsterdam zien ook Holland 
ontdekken. Waterland is hierbij het scharnierpunt tussen beide regio’s en verbindt Amsterdam met Noord-Holland Noord.  
Op natuurlijke wijze bestaat al jarenlang een overloop van het toerisme uit Amsterdam naar Waterland (Volendam).  
Met Amsterdam zien, Holland ontdekken wordt deze overloop versterkt en uitgebreid. 
 
10a.  Op bovenregionaal niveau gaan bedrijfsleven en overheden in Noord-Holland de samenwerking aan om de bezoeker 

gezamenlijk een toeristisch aanbod te doen.

Top 10 wensen van het georganiseerde bedrijfsleven in Noord-Holland Noord

 

         WERKGEVERS 
• VNO-NCW NWH  (Voorzitter) 
• MKB – NH   
• LTO – Noord 

 

         REGIONALE KOEPELS / BEDRIJVENVERENIGINGEN  
•    Westfriese Bedrijvengroep (WBG) 
•    Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA) 
•    Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. (FBA) 
•    De Kop Onderneemt i.o. 
 

          REGIONALE BRANCHE VERENIGINGEN  
•    Metaalunie  (district NW)    
•    Bouwend NL      
•    TLN  (district NW)  
•    EVO     

 

         ADVISEUR  
•    Directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN 

 

Secretariaten voor coördinatie / uitvoering 

RegioRaad KvK-NL 
  (Landsdeel NoordWest) 
 

Provincie NH 
Gedeputeerde EZ  

 2 x per jaar 

Koepel- 
Voorzitters Overleg 

(+ ZON*) 
2 x per jaar 

 
Lobbyoverleg NH 
• Alkmaar 
• Hoorn 
• Den Helder 
• Lobbyist 
• VNO-NCW NWH 
 

 
  REON (XL) 
 

Ontwikkelings-
bedrijf  
NHN 

BOARDS  
• Leisure 
• Holland Health 
• GreenPort NHN 
• Energy 
• Maritiem 

VNO-NCW (West) 
Landelijk 

ADVIES 

 *  Zaans Ondernemers Netwerk 
** Metropool Regio Amsterdam  brugfunctie VOWA 

Techniek Raad 
(FME/Uneto/Metaalunie) 

Economic Board 
Amsterdam 

MRA** 
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Infrastructurele maatregelen
in de Regio Alkmaar 

Zonder infra ruit geen perspectief 
In 1998 is het georganiseerd bedrijfsleven van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk 
al begonnen met aandacht vragen voor de infrastructurele knelpunten, mogelijke aanpassingen en 
aanleg van nieuwe wegen.

De gereedschapkist moet op orde zijn
Een goede bereikbaarheid is voor veel bedrijven de meest belangrijke vestigingsvoorwaarde. Dit is de 
reden dat het bedrijfsleven de infrastructuur altijd voorop stelt. Woonwijken en bedrijventerreinen zijn 
afhankelijk van een goed wegennet. Het is dan ook vreemd dat de infrastructuur later (soms zelfs veel 
later) aan de ontwikkelingen van bouwlocaties wordt aangepast. Hoe kan een timmerman werken 
zonder gereedschapkist? Hetzelfde geldt voor een wijk of bedrijventerrein; zonder toegang zijn nieuwe 
locaties niet aantrekkelijk.

Dynamische regio
Met dit manifest, een totaalbeeld van de infrastructurele wensen van het bedrijfsleven, willen wij de 
politiek lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal, een handvat én geheugensteuntje bieden voor de 
aankomende decennia. De provincie heeft de Structuurvisie 2040 vastgesteld waarin de regio boven het 
Noordzeekanaal op hoofdlijnen is ingericht. Deze visie dient als basis voor de uitvoeringsprogramma’s 
die ingaan op de details. 

De lokale en regionale overheden zijn nauw betrokken bij het opstellen van deze uitvoeringsprogram-
ma’s. Zij mogen dit wensenlijstje van het bedrijfsleven niet vergeten bij het maken van hun verkeers- en 
vervoersplannen. Een regionale aanpak, dus een samenhang van lokale plannen, is noodzakelijk zodat 
wordt voorkomen dat het oplossen van het ene knelpunt een andere veroorzaakt. Zeker nu Noord-
Holland Noord de landelijke status Greenport heeft verkregen.

De dynamiek, het economisch belang, de vitaliteit van de regio en de toekomstige ontwikkelingen zijn 
van een goede infrastructuur afhankelijk.
 
Zonder infra ruit gooien we onze eigen glazen in! 

drs. Frans J.N. Kramer
Voorzitter Federatie Bedrijvenvereniging Alkmaar e.o. (FBA)
Maart 2012 (tweede druk)

om de vitaliteit van de gemeenten tot 2040 te optimaliseren. 
Een kwaliteitsverbetering van de regio, goed voor bewoners 
en bedrijven.
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om de vitaliteit van de gemeenten tot 2040 te optimaliseren. 
Een kwaliteitsverbetering van de regio, goed voor bewoners 
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