In Noord-Holland Noord (het gebied boven het
Noordzeekanaal) zijn ruim 100.000 bedrijven
gevestigd. Of we nu spreken over de economie
van Den Helder of die van de regio Waterland,
de meeste bedrijven zijn van oorsprong familie
bedrijven en trouw aan de regio als vestigingsgebied.
Veel van deze bedrijven ervaren een grote
loyaliteit en inzet van hun medewerkers. Deze kracht
van Noord-Holland Noord zorgt ervoor dat het
gebied een sterke economie heeft en zich blijft
ontwikkelen.
In
verschillende
sectoren
kent
Noord-Holland Noord bedrijven die wereldspeler zijn.
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TOP 10
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Innovatie, ondernemersgeest en vakmanschap zijn hier
de belangrijkste karakter
eigenschappen. Met ander
woorden: als het uit Noord-Holland Noord komt is het
goed en daar zijn we trots op!

van het georganiseerd

Wilt u meer informatie over de 10 wensen van het
georganiseerd bedrijfsleven in Noord-Holland Noord
dan kunt u contact opnemen met de voorzitters van
de partners van het Economisch Forum Noord-Holland
Noord.
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TOP 10 STERKE KANTEN VAN NOORD-HOLLAND NOORD

 aatwerk bedrijventerreinen Noord-Holland Noord is goed bereikbaar en heeft een gevarieerd aanbod aan bedrijventerrein.
M
Voor de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen (behoud vastgoedwaarde) dient er kritisch naar het huidige
aanbod gekeken te worden, specifiek naar kwalitatief beheer.
2. 	
Woningbouw Noord-Holland Noord kan oplossingen bieden voor de woningbouwopgave van de Metropoolregio.
Het bedrijfsleven bepleit ontwikkelingen langs de spoorcorridors en wil gesprekspartner zijn bij de aanpak die de
provincie Noord-Holland nu voorstaat.
3. 	Eén loket Versnippering als het gaat om afvangen van ondernemersvragen over uitbreiding, verplaatsing en alles wat
daarbij komt kijken mag niet meer aan de orde zijn. Het bedrijfsleven pleit om de bestaande bedrijvenloketten om te
bouwen tot één ondernemersloket voor heel Noord-Holland Noord. Met andere woorden, het initiatief in West-Friesland
moet worden uitgebouwd.
4. 	
Haven Het ontwikkelen van de haven van Den Helder ter versterking van de topsectoren Energy en Maritiem/Offhore
door extra kaderuimte te creëren en handhaving en uitbreiding van de faciliteiten van Den Helder Airport.
5. 	
Detailhandel Digitalisering en veranderend consumentengedrag hebben grote invloed op het aanbod van
winkelvoorzieningen. Het bedrijfsleven vraagt de overheid om de regie te nemen in het transformeren van het winkel
landschap zodat het op een verstandige wijze gebeurt en een goed resultaat oplevert. Het gaat om de stedelijke
winkelgebieden én om de bereikbaarheid van kwalitatief goede voorzieningen in het landelijk gebied.
6. 	
Bereikbaarheid Hoewel de afgelopen tien jaar fors is geïnvesteerd in de bereikbaarheid van Noord-Holland Noord, blijft
dit onderwerp actueel. Vooral de oost west verbindingen ( A8-A9, N23 (Westfrisiaweg), N504 en N99), de voltooiing van
de Westelijke Randweg Alkmaar (N242, N245, N504 en N9/A9) en de aanpassing in de verkeerstromen op de N247
(nabij Broek in Waterland) blijven aandacht vragen. Ook een goede bereikbaarheid en opwaardering van verbindingen
voor agrarisch verkeer mogen niet uit het oog verloren raken. Er dient rekening gehouden te worden met de steeds groter
en vooral breder wordende landbouwvoertuigen. Al met al bepleiten wij een nieuwe bereikbaarheidsagenda voor
Noord-Holland Noord.
7. 	
E-commerce Direct leveren van het land: het zijn ontwikkelingen waarin het bedrijfsleven in Noord-Holland Noord mee
wordt geconfronteerd. Digitale ontsluiting van bedrijventerreinen en buitengebied met glasvezel is daarvoor noodzakelijk
en vraagt een gerichte en gecoördineerde aanpak.
8. 	
Onderwijs De jeugd heeft de toekomst. Dit geldt zeker voor het bedrijfsleven dat nu al investeert in goed opgeleide
medewerkers van de toekomst. Het bedrijfsleven biedt aan om samen met het onderwijs een regionale opleidingsagenda
op te stellen. Daarbij willen wij aansluiten bij de nu al succesvolle (merendeels PPS-) initiatieven als bedrijfsscholen,
Agritechcampus en Dutch Offshore Academy.
9. Kapitaal De beperkte toegang tot kapitaal remt investeringen en daardoor de groei van het regionale MKB. In tegenstelling
tot andere gebieden in Nederland kent Noord-Holland Noord geen participatiefonds waaraan dringend behoefte is.
10. 	Promotie toeristisch aanbod VVV’s en citymarketing organisaties houden zich bezig met het promoten van het toeristisch
product. Efficiënte samenwerking zou de professionele marketing van Noord-Holland Noord ten goede komen.
In het stimuleren van samenwerking ligt een verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven en de overheid.

1.

De uitgangssituatie van Noord-Holland Noord is uitstekend. Toch liggen er nog uitdagingen waar het bedrijfsleven partners
(overheid, onderwijs en andere organisaties) oproept om hier gezamenlijk aan te werken.

TOP 10 WENSEN VAN KANSRIJK NOORD-HOLLAND NOORD

 uimte om te ondernemen aangrenzend de Amsterdamse Metropool. Noord-Holland Noord heeft een gevarieerd
R
aanbod aan bedrijventerreinen in de regio’s.
2. Onderscheidend in de bijdrage aan de vier landelijke topsectoren Agribusiness, Energy, Health en Maritiem/Offshore.
Noord-Holland Noord speelt hiermee actief in op het landelijke topsectorenbeleid!
3. Dichtbij de metropoolregio Amsterdam met Waterland als verbindende regio.
4. Bereikbaar vanaf Schiphol dat op slechts een half uur rijden van Alkmaar ligt.
Er zijn uitstekende oeververbindingen onder het Noordzeekanaal met de onlangs geopende 2e Coentunnel als kroon.
5. Water is voor Noord-Holland Noord een belangrijke factor. Het gebied is omgeven door water en heeft van deze strategische
ligging een kans gemaakt. Den Helder is de uitvalsbasis voor de traditionele olie-industrie en gasproductie op het continentaal
plat. Deze internationale havenstad positioneert zich ook steeds meer als maintenance haven ook voor de toekomstige
windparken. Den Helder Airport is naast de haven, een unieke economische pijler.
6.	
Complete voedselketen is in Noord-Holland Noord vertegenwoordigd, of het nu gaat over het uitgangsmateriaal (seed valley)
of over het verse eindproduct. Noord-Holland Noord levert de basis voor gezonde voeding en is daarmee onder andere
‘de groenteapotheek’ van Nederland.
7. Arbeidsmoraal en ondernemerschap is noemenswaardig waarbij vooral de Westfriese nuchterheid een geducht begrip is.
Het bedrijfsleven is goed georganiseerd. Eigenschappen van het ondernemerschap in Noord-Holland Noord zijn creativiteit,
inventiviteit en de mentaliteit van het aan- en doorpakken.
8. Aantrekkelijk woonklimaat met historische (binnen)steden, aantrekkelijke winkelgebieden, een divers cultureel aanbod
en veel lucht, licht en groen.
9. Toeristische trekpleister met drie verschillende kustgebieden (Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer). Strand, zee en duinen
en het karakteristieke en internationaal bekende polderlandschap dagen uit tot toeristisch bezoek.
10.	
Excellente kennisinfrastructuur is in het gebied aanwezig. Er wordt intensief samengewerkt met de universiteiten in
Amsterdam en de in Noord-Holland Noord aanwezige topinstituten ECN, Imares, TNO en NIOZ. In samenhang met
het aanwezige onderwijs leidt dit tot innovatie en nieuwe samenwerkingsverbanden.

1.

Noord-Holland Noord heeft een aantal unieke kwaliteiten die met elkaar het gebied zo bijzonder maken.

