
Het Noordzeekanaalgebied is een belangrijke regio voor de 

Nederlandse economie. In totaal zijn er bijna 90.000 duizend 

banen.* De regio bestaat uit meerdere deelgebieden met 

een eigen karakter. In de IJmond domineert de industrie. 

Het middenstuk heeft zowel aan de noord- als de zuidkant 

een groen karakter. In de Zaanstreek is de voedselverwerkende 

industrie groot. De haven van Amsterdam herbergt de grootste 

benzinehaven ter wereld.

Het Noordzeekanaalgebied is druk. Industrie, havens, woning-

bouw, bedrijvigheid en recreatie vragen allemaal om ruimte. 

Daarnaast zijn de onderwerpen ‘luchtkwaliteit’ en ‘milieu’ van 

groot belang in het gebied. Ten slotte ligt het gebied laag en 

moet er een antwoord worden gevonden op zeespiegel stijging 

en bodemdaling. Om er voor te zorgen dat de economie 

verduurzaamt en circulair wordt én het ruimtegebruik in de 

regio verder optimaliseert is, lopen er twee grote programma’s: 

Energietransitie NZKG met daar in opgenomen de Cluster 

Energie Strategie (CES) en de NOVI-gebiedsaanpak NZKG. In het 

Noordzeekanaalgebied werken overheden en bedrijfsleven 

samen om de grote uitdagingen op het gebied van ruimte en 

energie in gezamenlijkheid aan te pakken en zo te bouwen aan 

een gedeeld perspectief.

Deze regionale samenwerking wordt ondersteund door het 

Programmabureau NZKG. Partners komen meerdere keren per 

jaar samen om bestuurlijk afspraken te maken over 

verschillende onderwerpen om zo in gezamenlijkheid te bouwen 

aan de toekomst van het Noordzeekanaalgebied.

PARTNERS
6 gemeenten  |  2 zeehavens  |  provincie  |  vertegenwoordigers 

van industrie en bedrijfsleven

Noordzeekanaalgebied
150 jaar ervaring in vooruitgangsdenken

90.000 banen in veelheid aan sectoren
10 miljard toegevoegde waarde aan nederlandse economie
sterk onderwijs en onderzoeksveld op alle niveaus

WERELDSPELER IN STAAL
• 11.000 banen
• aanjager energietransitie
• productielocatie voor waterstof

STERKE VOEDINGSINDUSTRIE
• grootste cacaohaven ter wereld
• innovatie agri&food
•  directe verbinding met 

het achterland

GROOT IN BRANDSTOF
•  4E Haven van Europa
•  Gespecialiseerd in brandstoffen op- en overslag

*Bron: Monitor Ruimte-Intensivering Noordzeekanaalgebied 2021



JARENLANGE SAMENWERKING 
De regionale samenwerking is niet nieuw. In 2013 zijn veel 

bestuurlijke afspraken vastgelegd in de Visie NZKG 2040. 

In dit document staat omschreven hoe het NZKG blijvend een 

bijdrage levert aan het versterken van de internationale 

concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam. De visie 

moet er voor zorgen dat ook in de toekomst de veelheid aan 

economische-, woon- en recreatieve functies in het gebied een 

belangrijke bijdrage aan de regio én het land leveren. Anno 

2022 gaat die samenwerking een stap verder en wordt er ook 

gewerkt aan de noodzakelijke transities op het gebied van 

energie en economie in het gebied.  

ROL GEMEENTEN 
De gemeenten hebben een belangrijke rol in de regionale 

samenwerking. Zij weten wat er leeft in de eigen gemeente, 

zij kennen het gebied goed en kunnen inbreng van bewoners 

en bedrijven leveren. Sterker, alle regionale afspraken die 

worden gemaakt voor de duurzame ontwikkeling van het 

Noordzeekanaalgebied worden in eigen huis voor 

besluitvorming voorgelegd. Op die manier is er invloed uit te 

oefenen op de ontwikkelingen in de regio. Niet alleen over 

ontwikkelingen binnen de eigen gemeentegrenzen, maar juist 

ook in samenhang met andere ontwikkelingen in de regio. 

Zoals nieuwe infrastructuur voor energie en de 

doorontwikkeling van de havens en bedrijventerreinen.   

PROJECTEN UPDATE NZKG
Het Programmabureau NZKG brengt ieder jaar een overzicht van 

projecten die in de regio in uitvoering zijn. Deze Projectenupdate 

NZKG’ bespreekt op hoofdlijnen de projecten op het gebied van 

ruimte en energie. Van de plannen van Tata Steel Nederland om 

over te stappen op groene waterstof tot aan de transformatie-

gebieden in de havens van Amsterdam en Zaanstad.

VRAGEN?
info@noordzeekanaalgebied.nl  |  tel: 0255 560 500

www.noordzeekanaalgebied.nl

Noordzeekanaalgebied
150 jaar ervaring in vooruitgangsdenken


