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Vragen? 



Wie en Waarom? 

Den Helder
Koninklijke Marine 
Provincie Noord-Holland

Een toekomstbestendig en vooruitstrevend Maritiem Cluster

En daarmee een economische motor voor stad en regio

Groei KM
Energietransitie
Klimaat en 
zeespiegelstijging



2021 / 2022 Input voor omgevingsvisie DH

1. Welke haven willen we in 2050 zijn? Bestuursakkoord 

2. Schetsontwerp Nieuwe Diep – Nieuwe Werk 

Wat? 



Wat houdt dat in? 

Havenontwikkeling

• Het beter laten functioneren en 

door ontwikkelen van de 

prioritaire havenactiviteiten 

(KM, CHB).

• Voldoende aanbod van fysieke 

ruimte voor bedrijfsvoering van 

prioritaire havenactiviteiten.

• Meer variëteit aan haven 

gebonden branches.

• Meer fysieke ruimte voor MC 

gebonden onderwijs.

• Meer synergie en innovatieve 

bedrijvigheid bewerkstellingen 

tussen de KM en civiele 

(zee)haven gebonden bedrijven 

Maritieme 

stadsontwikkeling

• Meer functies in het MC 

(Willemsoord en gebieden aan 

de zeewering) die de verbinding 

tussen stad-civiele haven-

marinehaven vormgeven.

Energiesector

• Het MC excelleert in 

energietransitie-activiteiten en 

wordt als waterstof-draaischijf 

een onmisbare speler in de 

waterstofeconomie.

• Meer bedrijven gericht op de 

energietransitie in het MC.

Bereikbaarheid

• Betere bereikbaarheid van de 

prioritaire activiteiten MC in 

de kernstrook.

• Meer en aantrekkelijkere 

verbindingen tussen MC 

kernstrook en stad voor 

langzaam verkeer.

Klimaatbestendigheid 

• De MC kernstrook is robuuster 

ten aanzien van 

klimaatverandering en 

daardoor zeespiegelstijging

Maatregelen in het 
fysieke domein en 
(andere) 
randvoorwaarden 
voor ontwikkeling

ontwerp-maritiem-cluster@noord-holland.nl



Hoe, met wie en wanneer? Stappen
0. Kaders gezamenlijk bespreken (doelen – uitgangspunten) april – mei 

met alle stakeholders

1. Twee praatplaten – input voor gezamenlijk creatief proces april – mei
Ver. Bedrijfsleven, PodH, KM / DH, PNH 

2. Tekenen/bespreken oplossingsgerichte ontwikkelrichtingen vanaf juni
met alle stakeholders

3. Realiteitscheck haalbaarheid oa milieu – financiën Q3

4. Transparante trechtering (beargumenteerd) naar 2050 Q4
met alle stakeholders

5. Bestuurlijke besluitvorming en vastleggen in Bestuursakkoord Q1 2022
door overheden

Parallel: basis op 
orde. 
Feiten, cijfers 
(monitoring),  
kansen…



Gaat het werken?

• Samenhang 
alle belangen aan tafel en samen tot ontwikkelrichtingen komen

• Samenwerking 
vaart maken én zorgvuldig zijn bij het betrekken van belangen én transparant



Aan het stuur

Herbert Bos (procesregisseur)
en Janbart Van Ginkel (projectmanager) 

Ambtelijk opdrachtgeversteam: 
Henny Kaag, Peter van den Berg, Mathea 

Mevissen



Vragen? 


