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et is nu drie jaar geleden dat de Visie Noordzeekanaalgebied (verder: NZKG)
2040 werd vastgesteld. In die drie jaar tijd hebben zich grote ontwikkelingen

voorgedaan. Nederland heeft de economische crisis achter zich gelaten, de energietransitie lijkt in een stroomversnelling te komen en de woningmarkt trekt, zeker in de
Randstad, sterk aan en de bouw van de grootste zeesluis ter wereld is gestart. Deze
en andere ontwikkelingen hebben veel invloed op het NZKG. Zo wordt de druk op de
ruimte nog groter dan die al was en is er veel behoefte aan innovatieve oplossingen
om bijvoorbeeld de circulaire economie een stevig fundament te geven.
Dit Uitvoeringsprogramma NZKG 2017 is daar de weerslag van. In dit Uitvoeringsprogramma staat de actuele stand van zaken vermeld van alle projecten die worden
uitgevoerd om de Visie NZKG 2040 te realiseren en up to date te houden. Het
Bestuursplatform NZKG staat voor de integrale uitvoering van de Visie NZKG 2040
met als hoofddoel het versterken van de bijdrage van het NZKG aan de internationale
concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (verder: MRA).
Het Bestuursplatform NZKG is het samenwerkingsverband van de gemeenten Velsen,
Elisabeth Post

Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Zaanstad en Amsterdam, het Rijk
(vertegenwoordigd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu), Rijkswaterstaat,
Tata Steel B.V., Zeehaven IJmuiden N.V., Havenbedrijf Amsterdam NV, onder
voorzitterschap van de provincie Noord-Holland.
Het Bestuursplatform volgt alle projecten van dit Uitvoeringsprogramma en
is opdrachtgever voor projecten die de hele regio aangaan. In dit Uitvoeringsprogramma geeft zij weer hoe de uitvoering van de diverse projecten ervoor staat.
Als u, na het lezen van deze rapportage van het Uitvoeringsprogramma, zelf plannen
of ideeën heeft voor de uitvoering van de Visie, laat het dan weten via de website
www.noordzeekanaalgebied.nl of twitter @PBNZKG.

Met vriendelijke groeten,
Elisabeth Post
Voorzitter Bestuursplatform NZKG

Projectbureau NZKG

April 2017: Het Uitvoeringsprogramma NZKG 2017 is een

Felison Terminal,

uitgave van het Projectbureau Noordzeekanaalgebied.

Sluisplein 60, 1975 AG IJmuiden
T (0255) 56 05 00

F (0255) 56 05 08

E-mail: info@noordzeekanaalgebied.nl

Tekst: Projectbureau NZKG in samenwerking met Adviesteam, Communicatiewerkgroep en projectleiders.

Website: www.noordzeekanaalgebied.nl
Twitter: @PBNZKG

Vormgeving & druk: Bundelmedia, Beverwijk
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1 Inleiding en context
een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het verbeteren
van de internationale concurrentiepositie van de MRA en
daarmee ook aan de regionale en nationale economie. Als regio
concurreren we immers met andere stedelijke regio’s in Europa
en de rest van de wereld.

UITVOERINGSPROGRAMMA NOORDZEEKANAALGEBIED
Het Uitvoeringsprogramma NZKG is de jaarlijkse vertaling van de
bestuurlijke agenda van de Visie. In het Uitvoeringsprogramma
zijn de lopende activiteiten en projecten beschreven waarmee
de Visie wordt gerealiseerd. De jaarlijkse actualisatie biedt ook
de mogelijkheid om te beschrijven hoe de activiteiten die in het
kader van de visie worden ontplooid worden afgestemd op de
actualiteit. Per activiteit of project is aangegeven wat de huidige
stand van zaken is. Daarom is niet voor alle acties en projecten
al een uitvoeringstermijn vastgelegd. Vaak is besluitvorming
afhankelijk van de veranderende omstandigheden. Om inzicht
te houden in de feitelijke situatie wordt onder andere het
ruimtegebruik in het NZKG bijgehouden met de Monitor Ruimteintensivering. Voordat wordt ingegaan op de projecten en
activiteiten wordt kort een aantal aspecten van de context en de
ontwikkelingen in het afgelopen jaar geschetst.

METROPOOLREGIO AMSTERDAM
Denk je aan het Noordzeekanaalgebied, dan denk je vaak als

Het NZKG is onderdeel van de MRA. Dit is een economische

eerste aan het Noordzeekanaal zelf. Maar er is nog zoveel

topregio. Niet alleen in nationale zin, maar zeker ook

meer te zien in deze regio. De woon- en werkgebieden,

internationaal. De MRA staat in de Europese top vijf van

bedrijvigheid, polders, recreatiegebieden en culturele plekken

economisch sterke regio’s (bron: EU Regional Competitiveness

zijn kenmerkend voor dit gebied. Het is de diversiteit die dit

Index 2013). De kracht van de MRA is een grote diversiteit aan

gebied tot een unieke plek maakt. Die diversiteit van functies

bedrijven, een goede land, lucht en water infrastructuur, een

zorgt tegelijkertijd voor de noodzaak om zaken goed met

uitstekende digitale infrastructuur en een grote diversiteit aan

elkaar af te stemmen. Fysieke- en milieuruimte in het NZKG is

woon– en werkmilieus in een metropolitaan landschap. Andere

schaars, dus uitbreiding of transformatie van activiteiten heeft

troefkaarten zijn een sterke kennisinfrastructuur en een goed

consequenties. Lokaal, vaak regionaal en soms zelfs op landelijke

opgeleide en internationaal georiënteerde bevolking.

schaal. De gezamenlijke partners in het gebied hebben het
Bestuursplatform opgericht om goede integrale afwegingen

De MRA agenda 2016-2020 onderstreept dat het behoud

te kunnen maken. Die afwegingen gaan bijvoorbeeld over

van de kracht van de MRA niet vanzelf gaat. Het economisch

de keuze voor uitbreiding of voor transformatie. Ook hebben

krachtenveld verandert voortdurend en om succesvol te

afwegingen betrekking op de keuze tussen ruimte voor wonen

blijven moet op die verandering worden ingespeeld of vooruit

of voor werken. Het Bestuursplatform is verantwoordelijk voor

gelopen. In de MRA-agenda zijn de acties vastgelegd die nodig

de uitvoering van de Visie NZKG 2040.

zijn om de concurrentie aan te gaan. Deze acties zijn gericht op
het versterken van de internationale concurrentiepositie van

VISIE NOORDZEEKANAALGEBIED 2040

de MRA, zoals het bevorderen van innovatie, het handhaven

Om een gezamenlijke koers voor de toekomst te bepalen

van een excellent ondernemingsklimaat en de zorg voor een

waarin alle belangen in het gebied zijn afgewogen, is in 2013

evenwichtige arbeidsmarkt (bron: Ruimtelijk-economische

de Visie NZKG 2040 vastgesteld door de gemeenteraden van de

actie-agenda 2016-2020). Het NZKG wil hier een optimale

gemeenten langs het Noordzeekanaal, het Rijk en Provinciale

bijdrage aan leveren.

Staten van Noord-Holland. De ambitie is om met het NZKG
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HAVENS

haven. Dit betekent dat de invloed van de haven op de MRA

Het NZKG is het enige gebied in de MRA met een zeehaven-

indirect veel groter is. Ten opzichte van andere havengebieden

functie. Het gebied is daarmee een essentieel onderdeel

van Nederland is de relatie in het NZKG groter, omdat er veel

van het grote internationale netwerk van de MRA. Op 1

verwerkende industrie aanwezig is die producten inkoopt.

januari 2015 waren er in totaal 73.596 arbeidsplaatsen

Het NZKG heeft sterke clusters: maakindustrie, logistiek,

op de bedrijventerreinen in het NZKG, waarvan 23.797

dienstverlening, recreatie/toerisme en groothandel. Het

havengerelateerde banen, ofwel 32,3 procent (bron: Lisa).

netwerk rond de groothandel is belangrijk omdat met name

Naast de directe zeehaven gerelateerde werkgelegenheid is

hierin ook de verbinding tussen Schiphol en de haven ligt. Het

ook de indirecte werkgelegenheid een belangrijke indicator

NZKG heeft een internationale doorvoerfunctie van benzine en

voor het bepalen van de economische waarde. In totaal

steenkool, de import en aanvoer van bouwmateriaal zoals zand

zijn er 67.335 banen direct en indirect aan de NZKG-havens

en hout, de import van agrarische producten, de export van de

gerelateerd (bron: Havenmonitor 2015). De totale toegevoegde

foodsector en de import van ertsen en export van metalen en

waarde van de NZKG-havens bedraagt 6,7 miljard euro in

halffabricaten door Tata Steel. Dit maakt dat het NZKG variatie

2015, waarvan 4,14 miljard euro direct aan de zeehavens is

brengt in de economische structuur van de MRA.

gerelateerd en 2,56 miljard euro indirect (bron: Havenmonitor
2015). Ondanks de crisis van de afgelopen jaren is de

De logistieke functie in combinatie met industriële verwerking

toegevoegde waarde van de havens gestegen en ook de

geeft het NZKG unieke bouwstenen voor de toekomst. Een

zeehaven gerelateerde werkgelegenheid stijgt. Dit betekent

toekomst waarin een transitie in de energiewereld wordt

dat de havens vitaal zijn en de concurrentiepositie sterk is.

verwacht. Op het moment wordt er nog veel steenkool en
benzine op- en overgeslagen. Van steenkool is al duidelijk dat

Bouwstenen voor Stad en Haven

dit vermindert. Afhankelijk van het soort energietransitie heeft

Volgens het rapport ‘Bouwstenen voor Stad en Haven’ heeft

het gedifferentieerde NZKG een voordeel. Door de aanwezige

het NZKG een stabiel economisch aandeel in de MRA van drie

kennis van organische chemie en logistiek kan zij inspelen op

á vier procent. In het NZKG worden echter veel diensten elders

de soort biobrandstof die ontwikkeld wordt. Ook de aanbod-

in de MRA ingekocht. De MRA levert circa acht miljard aan de

factoren zijn er: de stap van food en de reststromen
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naar biobrandstoffen is klein. De kiemen voor een groene

op de as Haarlemmermeer-Amsterdam-Almere. Door de

productie van energie zijn al gezaaid, dat maakt het gebied

MRA-gemeenten is in het najaar van 2016 afgesproken dat

sterker (bron: rapport Bouwstenen voor Stad en Haven, 2016).

er voor 2021 al minimaal 60.000 woningen zullen worden
gerealiseerd. Dit zou grotendeels moeten kunnen door het

DEMOGRAFIE EN WONEN

naar voren halen van al bestaande bouwplannen. Dit houdt

Volgens prognoses van de MRA is er tussen 2010 en 2040

ongeveer gelijke trend met de prognose van de groei van het

behoefte aan extra woningen voor 300.000 huishoudens (bron:

aantal huishoudens in de komende vier jaar in dit gebied.

Stuurgroep verstedelijking, Doorbouwen op het fundament
2014). Deze groei komt vooral voort vanuit de demografische

De behoefte aan woningen is dus groot en de ruimte is

ontwikkeling; via natuurlijke aanwas en individualisering. Een

beperkt. Een gevolg hiervan is dat de prijzen hard stijgen.

kleiner deel, ongeveer een derde, komt uit andere delen van

In 2015 namen de WOZ-waardes in Amsterdam met 16.7

Nederland en het buitenland.

procent toe en alleen al in 2016 is de vierkantemeterprijs
met 13.2 procent gestegen (Bron: MRA). Deze waardestijging

Bevolkingsgroei

wordt in toenemende mate ook zichtbaar in het hele NZKG.

Prognoses van het CBS laten zien dat de bevolkingsgroei van

De vraag naar ruimte maakt ook dat woningbouwplannen

de metropool doorzet. Tot 2040 leidt dit tot een toename van

in toenemende mate moeten worden afgestemd op andere

een half miljoen inwoners, zowel door autonome groei als

ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de groei van de mainports,

door migratie (bron: Doorbouwen op het fundament, MRA).

behoud van een aantrekkelijk landschap en uitbreiding van

De provinciale Monitor Woningbouw 2016 laat een sterke

de infrastructuur om het gebied goed te ontsluiten via de

bevolkingsgroei en groei van het aantal huishoudens zien

weg, met openbaar vervoer en de fiets. Ook de sterk groeiende

in Amsterdam in de afgelopen vijf jaar (>6 procent) en een

ambities op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid

flinke bevolkingsgroei in Zaanstad (>3 procent). In Zaanstad

leiden tot ontwikkelingen die meer ruimte gebruiken.

was de groei van het aantal huishoudens procentueel nog
aanmerkelijk groter dan de bevolkingsgroei (bijna vijf procent).

NATUUR, LANDSCHAP EN RUIMTE VOOR RECREATIE

In de IJmond groeide vooral het aantal huishoudens (>2

In het NZKG wordt gestreefd naar een goede leef/werkbalans.

procent), maar het aantal inwoners groeide ook met bijna

Het gebied beschikt over zeldzame cultuurhistorische- en

een procent. De groei van het aantal inwoners heeft uiteraard

ecologische waarden (o.a. Stelling van Amsterdam) en over

effect op de vraag naar woningen, maar dit geldt in nog

een unieke afwisseling van landschap, water en steden

sterkere mate voor het aantal huishoudens. In de afgelopen vijf

(o.a. veenweidegebieden rond Zaanstad en Beverwijk). Het

jaar is de groei van de woningvoorraad achtergebleven bij de

metropolitane landschap biedt naast de agrarische functies

groei van het aantal huishoudens. Dit was vooral in Amsterdam

mogelijkheden voor ontspanning (o.a. Recreatiegebied

en Zaanstad het geval. In de IJmond is de situatie iets beter.

Spaarnwoude) en natuurbeleving. Het groene gebied
is dan ook van groot belang voor het welzijn van de

Woningbouw

metropoolbewoners. Daarnaast zijn de landschappelijke

Het grootste deel van de benodigde 300.000 woningen moet

kwaliteiten en de aantrekkingskracht van historische steden

worden gebouwd via binnenstedelijk bouwen, onder meer door

een vestigingsfactor van betekenis.

middel van transformatie en zoveel mogelijk geconcentreerd
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LEEFBAARHEID EN MILIEURUIMTE

uitdaging is om bereikbaar te blijven in een periode waarin de

Aangezien in het NZKG zware milieuhinderlijke bedrijven

economie groeit, het aantal woningen sterk toeneemt en zich

zijn gevestigd en wordt ontsloten door veel verschillende

een energietransitie voltrekt.

modaliteiten, is de milieubelasting (lucht, water, geluid, geur en
externe veiligheid) aanzienlijk. De vraag naar zowel woningen,

OPENBAAR VERVOER

wegen als bedrijvigheid neemt toe en vereist steeds een

De regio zet in op een goed openbaar vervoer, onder meer

goede integrale afweging om functies te faciliteren . Ondanks

door het realiseren van hoogfrequente spoorverbindingen

het feit dat nergens in het NZKG milieunormen worden

in de brede Randstad (waaronder het spoor Amsterdam-

overschreden is, vanuit de ambitie om het gebied leefbaar te

Zaandam-Alkmaar). Op de Kennemerlijn is het aanbod

houden, door het Bestuursplatform in 2016 een grootschalig

daarentegen eerder verslechterd dan verbeterd met minder

leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De aanwezigheid van

Intercity’s en slechtere aansluitingen. Deze verslechtering

haven en industrie blijkt van zeer beperkte invloed op de

van de bereikbaarheid van de regio is een onderwerp dat het

leefbaarheid in het gebied. De bewoners ervaren op sommige

komende jaar door politieke druk vanuit de regio hopelijk weer

plekken wel overlast maar die is niet zo groot dat hun

ongedaan gemaakt kan worden. De regio werkt verder aan een

leefbaarheid in het geding is. De overlast van vliegtuigen en

hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-netwerk in het kader

wegverkeer wordt in het algemeen veel hinderlijker ervaren

van R-net, bijvoorbeeld een nieuwe snelle verbinding tussen

dan de overlast door industrie en haven.

IJmuiden en Schiphol/Amsterdam-Zuid.

BEREIKBAARHEID

GOEDEREN VERVOER

Het NZKG ligt in één van de drukste gebieden van

Het havenindustrieel complex voert grondstoffen in en

Nederland. Aangezien een goede ontsluiting van het

goederen af. Van de huidige achterlandverbindingen vanuit

gebied een essentiële voorwaarde is om de internationale

de haven loopt momenteel circa 2.5 procent over het spoor

concurrentiepositie te versterken, zijn door het

(Bron: Haven Amsterdam). De capaciteit is beperkt, met

Bestuursplatform die projecten benoemd waar nu of op termijn

name rond Amsterdam Centraal Station waar personen-

stagnaties ontstaan. Dit betreft enerzijds het rijkswegennet,

en goederenvervoer samen komen. Voor de groei van

denk hierbij aan de A7, A8, A9 en A10. Tevens heeft de regio

goederenstromen moeten oplossingen worden gezocht in

bij het Rijk aangegeven dat de regio een verbinding tussen

het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).

de A8 en A9 wil realiseren. In de uitvoeringsagenda van

De aanleg van de nieuwe zeesluis zorgt voor een goede

2013, naar aanleiding van het MIRT Onderzoek MONA, is

bereikbaarheid vanuit zee. Daarnaast biedt de binnenvaart

afgesproken dat dit project door de regio wordt opgepakt en

uitstekende mogelijkheden om goederen naar het achterland

gefinancierd. Naast het wegennet krijgt ook het fietspadennet

te vervoeren. Dit is een goede mogelijkheid om het

de nodige aandacht. Snelle fietsverbindingen dragen bij aan

hoofdwegennet te ontlasten. De regio zet zich dan ook in om

het voorkomen van congestie en aan recreatieve ontsluitingen.

vervoer over water te stimuleren. Daarbij is het belangrijk

Overigens scoort de regio in internationale onderzoeken over

dat nieuwe stedelijke ontwikkelingen de vaarwegfunctie niet

vestigingsfactoren sterk op het gebied van bereikbaarheid. De

beperken.
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2 Het Bestuursplatform
en haar omgeving
HET BESTUURSPLATFORM

PROJECTBUREAU

Het Bestuursplatform NZKG is verantwoordelijk voor de

Het Bestuursplatform wordt ondersteund door het Project-

uitvoering van de Visie NZKG 2040. Het is een overlegplatform

bureau NZKG, het aanspreekpunt voor de gezamenlijke

waarin lokale en provinciale bestuurders, de Rijksvertegen-

programma-uitvoering. Het Projectbureau is verantwoordelijk

woordigers en de directeuren van de havenbedrijven elkaar

voor het programmamanagement van het Uitvoerings-

informeren over actuele ontwikkelingen in het gebied. Welke

programma en zorgt ervoor dat de partners worden betrokken

projecten en ontwikkelingen spelen er en in hoeverre raken

bij de voorbereiding van de projecten en acties. Daarnaast

die de partners? Wat is het standpunt van de afzonderlijke

vervult zij het projectleiderschap van de projecten en acties

partners ten aanzien van de projecten of ontwikkelingen?

die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bestuurs-

Maar vooral: hoe kunnen we gezamenlijk optrekken om zaken

platform. Dit zijn de projecten Leefbaarheid in het NZKG,

te realiseren?

Duurzaamheid in het NZKG, Monitor Ruimte-intensivering en
Gezamenlijk vestigingsbeleid. Het Projectbureau zorgt verder

De leden van het Bestuursplatform zijn de gemeenten

voor de gezamenlijke communicatie met de omgeving.

langs het Noordzeekanaal, te weten: Amsterdam, Beverwijk,
Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Velsen en Zaanstad. Vanuit

COMMUNICATIE

nationaal perspectief is het ministerie van IenM namens het

Het Bestuursplatform wil de omgeving helder, tijdig en

Rijk lid. Rijkswaterstaat heeft, als uitvoeringsorganisatie van

volledig informeren om de betrokkenheid bij en kennis van het

IenM en beheerder van het Noordzeekanaal, zitting in het

Uitvoeringsprogramma te vergroten en draagvlak te creëren.

Bestuursplatform, net als de havenbeheerders in het gebied:

De wijze waarop dat gebeurt, wordt per situatie bepaald. Via

Havenbedrijf Amsterdam NV, Zeehaven IJmuiden N.V. en Tata

diverse communicatiekanalen houdt het Bestuursplatform

Steel B.V. De provincie Noord-Holland voert de regie op

de omgeving op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Eind

deze samenwerking en is voorzitter van dit gremium. Op de

2015 is een enquête gehouden onder de relaties over de

achterzijde van het Uitvoeringsprogramma 2017 worden de

kwaliteit van de communicatie van het Bestuursplatform.

leden van het Bestuursplatform voorgesteld.
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Bijna 80 procent van de respondenten heeft aangegeven

nieuws uit het NZKG ontvangen? Meld u aan op info@

dat het Bestuursplatform haar doelstellingen duidelijk heeft

noordzeekanaalgebied.nl of via het aanmeldformulier op www.

gecommuniceerd. Het Bestuursplatform zet de volgende

noordzeekanaalgebied.nl. Heeft u ideeën voor onderwerpen

communicatiemiddelen in:

dan kunt u die inbrengen via info@noordzeekanaalgebied.nl.

• Uitvoeringsprogramma NZKG

• Website

Met het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma informeert het

De website www.noordzeekanaalgebied.nl is op basis van de

Bestuursplatform haar achterban en andere belangstellenden

uitkomsten van de enquête in mei 2016 vernieuwd. De website

over haar werkzaamheden. Via dit programma wordt jaarlijks

vormt het centrale punt waar de laatste stand van zaken over

de voortgang van lopende projecten en nieuwe activiteiten

de projecten uit het Uitvoeringsprogramma en het laatste

gerappor teerd. De projectinformatie uit het Uitvoerings-

nieuws uit het NZKG samen komen. Op de website zijn ook de

programma is ook te lezen op de website

publicaties van het Projectbureau NZKG en de berichten uit de

www.noordzeekanaalgebied.nl.

nieuwsflits te vinden.
• Twitter
Het officiële Twitteraccount van het Projectbureau NZKG is te
volgen via @PBNZKG. Via dit twitteraccount houdt het Projectbureau haar volgers op de hoogte van actuele ontwikkelingen,
het verschijnen van de NZKG-nieuwsflits en van nieuwsberichten met een relatie tot de projecten uit het Uitvoeringsprogramma. De toename van het aantal volgers van 200 begin
2015 naar ruim 630 begin 2017 wijst erop dat de doelgroepen
ook graag via dit sociale mediakanaal op de hoogte blijven.

PARTICIPATIE
Het Bestuursplatform NZKG vraagt, indien projecten of
ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, belanghebbenden,
betrokkenen en geïnteresseerden zo veel mogelijk mee te
denken. Het vergroot de gezamenlijke kennisontwikkeling.
• Congres
Het projectbureau organiseert jaarlijks een congres over
• NZKG-Nieuwsflits

een thema. Aangezien de Nederlandse Vereniging van

Eind 2015 is een enquête gehouden over de informatievoor-

Binnenhavens (NVB) in 2016 haar lustrumcongres in de

ziening door het Bestuursplatform over de uitvoering van de

regio Amsterdam wilde houden, is samen met Havenbedrijf

Visie NZKG 2040. Van de respondenten gaf 60 procent aan het

Amsterdam en de NVB het congres met het thema “Verbinden

journaal in de toekomst het liefst digitaal te ontvangen. Op

& Vernieuwen” georganiseerd. Hierin stond de ontwikkeling

basis van deze uitkomst is de NZKG-nieuwsflits in het leven

van de binnenhavens centraal. Aan het congres hebben 200

geroepen en is de fysieke uitgave van het NZKG-journaal

personen deelgenomen vanuit het hele land. Tijdens het

gestopt. Op 3 mei 2016 is de NZKG Nieuwsflits voor het

congres is veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen in

eerst verschenen. In totaal is de NZKG-nieuwsflits acht keer

het NZKG.

verschenen in 2016.
Foto: Congres Verbinden & Vernieuwen

De NZKG-nieuwsflits bevat nieuws en achtergronden die zijn
verbonden aan de uitvoering van de Visie NZKG en is bedoeld
om geïnteresseerden te informeren en te betrekken bij de
ontwikkelingen in het NZKG. Omdat de nieuwsflits frequenter
verschijnt wordt er meer op de actualiteit ingespeeld.
In het voorjaar van 2017 zullen wij u vragen of de NZKGnieuwsflits aan uw wensen voldoet. Wilt u het laatste
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3 DE PROJECTEN
VAN HET BESTUURSPLATFORM

Ruimte-intensivering bij VCK Logistics: All Weather Terminal 4 (artist impression).

3.1 MONITOR RUIMTE-INTENSIVERING
INHOUD EN VOORTGANG:
Bij de totstandkoming van de Visie NZKG 2040 hebben de

DOELSTELLING:

partners in het NZKG afgesproken de bestaande terreinen

Inzicht geven in de ontwikkeling van de mate van

zo intensief mogelijk te gebruiken. Duurzaam omgaan met

intensivering op de bedrijventerreinen van het

de schaarse ruimte is essentieel vanuit het oogpunt van

NZKG door gronduitgifte, verdichting, innovatie en

leefbaarheid en de grote en toenemende ruimtevraag voor

herstructurering. De monitor moet objectieve, betrouw-

wonen, werken en recreëren. Pas als de bestaande ruimte

bare informatie bevatten en bruikbare input leveren

in de werkgebieden optimaal wordt benut kan worden

voor de politieke afweging over het al dan niet

gesproken over nieuw havenareaal. In dat kader monitort het

uitbreiden van het havenareaal.

Bestuursplatform de intensiteit van het ruimtegebruik op de
bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal.
In 2015 zijn de kaders van de Monitor Ruimte-intensivering

TREKKER:

vastgesteld en is een eerste ‘nulmeting’ verricht. Aan de

Bestuursplatform NZKG

hand van verschillende indicatoren op het gebied van
werkgelegenheid, uitgeefbare kavels, toegevoegde waarde en
overslag en milieu is het ruimtegebruik inzichtelijk gemaakt.
In 2016 is een tweede meting verricht. De gegevens uit deze

BETROKKEN PARTIJEN:

meting zijn naast de nulmeting gelegd. Per deelregio en per

Partners Bestuursplatform NZKG, Omgevingsdienst

bedrijvengebied is te zien hoe het ruimtegebruik zich heeft

IJmond, Omgevingsdienst NZKG, SADC.

ontwikkeld. Lees hieronder de uitkomsten op hoofdlijnen.
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Werkgelegenheid
Het aantal banen op de bedrijventerreinen in het NZKG stijgt
met 422 naar 73.569 banen in 2015. In 2015 zijn er in totaal
23.797 havengebonden banen in het NZKG, een stijging van
295 banen.
Toegevoegde waarde
De totale toegevoegde waarde van het NZKG is in 2015
gestegen van €5.975 naar €6.768 miljoen euro, een stijging van
€794 miljoen euro.
Milieu
De milieuruimte in het gebied is juridisch niet veranderd.
Optimaal ruimtegebruik bij visserijbedrijf Parlevliet &
Van der Plas in het nieuwe koelvrieshuis in IJmuiden.

De gehele monitor is te zien op de website van het NZKG
www.noordzeekanaalgebied.nl.

Fysieke ruimte

Relatie met andere projecten:

In 2016 is in totaal 13,46 ha uitgegeven op de bedrijven-

Gezamenlijk vestigingsbeleid, Leefbaarheid en Duurzaamheid

terreinen langs het Noordzeekanaal. Hiervan is 8,64 ha

in het NZKG, Monitor woningbouw, Haven-Stad Amsterdam,

kadegebonden en 4,82 ha niet-kadegebonden terrein. Het

Hembrugterrein, Transformatie van de Pijp, Zaan IJ over,

aantal beschikbare kavels in het NZKG is toegenomen. De

Natuur, Recreatie of agrarische functies Houtrakpolder &

toename vindt met name plaats in het Westelijk Havengebied

compenserende maatregelen bij ontwikkeling Houtrakhaven.

Amsterdam en Westpoort-Zuid. Terreinbeheerders hebben hier
meer terrein teruggenomen dan uitgegeven.

Mijlpalen:
• In november 2017 wordt de derde meting van de Monitor

Overslag en scheepsbezoeken

Ruimte-intensivering voorgelegd aan het Bestuursplatform.

De overslag in het NZKG was over het jaar 2015 in totaal circa
95,9 miljoen ton. Ten opzichte van 2014 is dit een daling van

Communicatie:

1,9 procent. Het aantal scheepsbezoeken is licht gedaald, van

www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKG Nieuwsflits.

6845 naar 6818 scheepsbezoeken.

Het kaartverhaal van de Monitor Ruimte-intensivering 2016
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3.2 LEEFBAARHEID IN HET NZKG
INHOUD EN VOORTGANG:
Het realiseren van de ambitie dat het NZKG een zo
groot mogelijke bijdrage levert aan de internationale
concurrentiepositie van de MRA leidt tot opgaven op het
vlak van economie, verstedelijking/woningbouw, bereikbaarheid, ecologie, natuur/landschap, duurzaamheid
en klimaatbestendigheid. De uitdaging is deze functies
ruimte te geven om zich te ontwikkelen en tegelijkertijd
te zorgen voor een leefbare omgeving. Dit kan onder
andere leiden tot verdichting en/of transformatie. De
feitelijke milieutechnische situatie van deze veranderingen is bekend, maar hoe de veranderingen worden
beleefd door de gebruikers van het gebied is onbekend.

DOELSTELLING:
Het Bestuursplatform heeft daarom in 2016 een leefbaar-

Inzicht krijgen in hoe gebruikers van het NZKG het

heidsonderzoek gehouden onder bewoners, werkgevers en

gebied beleven. Op basis daarvan kan het Bestuurs-

werknemers. Voor dit onderzoek zijn benaderd: bewoners in

platform de dialoog met de omgeving aangaan om daar

een straal van één kilometer van bedrijventerreinen; werk-

waar mogelijk adequate oplossingen te zoeken.

gevers en werknemers op de bedrijventerreinen en bewoners
in een straal van tien kilometer van recreatiegebieden in het
NZKG. Het leefbaarheidsonderzoek geeft inzicht in hoe de
gebruikers van het NZKG de leefomgeving beleven en welke

TREKKER:

invloed de bedrijventerreinen hierop hebben.

Bestuursplatform NZKG

Het veldwerk voor het onderzoek is medio 2016 afgerond.
In totaal zijn ingevulde enquêtes ontvangen van 2.600
bewoners, van ruim 300 recreanten, van 91 werkgevers en

BETROKKEN PARTIJEN:

van 96 werknemers. Dit maakt voor bewoners uitspraken op

Partners Bestuursplatform NZKG, Omgevingsdienst

wijkniveau mogelijk (in veel wijken een respons van meer

IJmond, Omgevingsdienst NZKG en de GGD.

dan 25 procent van de steekproef) en voor recreanten op
recreatiegebied-niveau. De respons van de werkgevers en
werknemers is te klein om betrouwbare uitspraken te doen.

de geluidsoverlast van vliegtuigen. Alleen in de kustgebieden
wordt enige hinder van bedrijven en industrie ervaren.

De conclusies uit het onderzoek zijn dat de overlast van haven
en industrie van zeer beperkte invloed is op het oordeel dat

Op basis van de conclusies zijn beleidsaanbevelingen

mensen geven aan hun woon- of recreatieomgeving en dat de

uitgewerkt.

ervaren overlast van wegverkeer en vliegtuigen veel groter
is dan het geluid en de hinder van geur, stof en trillingen die

Relatie met andere projecten:

bedrijvigheid met zich mee brengt. Bewoners van het NZKG

Milieudialoog IJmond, Milieudialoog Westpoort, Monitor

zijn in het algemeen positief over de groei van de haven,

Ruimte-intensivering, Duurzaamheid in het NZKG.

industrie- en bedrijventerreinen of oordelen er neutraal over.
Vooral vanwege de werkgelegenheid en de groei van de

Mijlpalen:

economie die dit oplevert.

• Vaststelling eindrapport leefbaarheidsonderzoek in het
Bestuursplatform van 12 april 2017.

Recreanten zijn over het algemeen tevreden over de
recreatiegebieden in het NZKG en waarderen de kwaliteiten

Communicatie:

van de gebieden. De hinder die het meest genoemd wordt is

www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKG Nieuwsflits.
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3.3 DUURZAAMHEID IN HET NZKG

In K Line’s Car Carrier vlaggenschip Drive Green Highway komen beschikbare
innovatieve technieken samen om de uitstoot van CO2 - in vergelijking met een
conventioneel autoschip – met 25 procent te verminderen. Foto: Max Dijksterhuis

INHOUD EN VOORTGANG:
Het Bestuursplatform wil alle ontwikkelingen in het NZKG
zo intensief en duurzaam mogelijk laten plaatsvinden.
Om de ambitie voor het gebied scherp te krijgen, heeft
het Bestuursplatform opdracht gegeven tot het maken
van een inventarisatie van de duurzaamheidsambities en
-activiteiten bij de partners en de MRA. Dit om dubbel werk
te voorkomen. Deze inventarisatie is op 31 augustus 2016

DOELSTELLING:

aan het Bestuursplatform gepresenteerd. Op basis van de

Een gezamenlijke duurzaamheidsambitie opstellen voor

inventarisatie en het energieakkoord is vastgesteld dat op de

de ontwikkeling van het NZKG.

thema’s energiebesparing/-transitie en circulaire economie
gezamenlijk de meeste winst valt te behalen. Een nadere
selectie leidde tot zes onderwerpen om verder uit te werken:
energiebesparing bij bedrijven, wind op land, uitrol van zonne-

TREKKER:

energieparken, schone scheepvaart, grondstoffenatlas- en

Bestuursplatform NZKG

rotonde en centrale hub voor bio-raffinage.
In 2017 worden de onderwerpen verder uitgewerkt. Zo wordt
in het voorjaar in samenwerking met wijkplatforms in Velsen,

BETROKKEN PARTIJEN:

Havenbedrijf Amsterdam, de Omgevingsdienst IJmond en

Partners Bestuursplatform NZKG, MRA, Westas, Wijkplat-

de Provincie Noord-Holland een bijeenkomst over schone

forms, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst NZKG.

scheepsbrandstoffen georganiseerd. Hierin wordt aandacht
besteed aan de praktische toepassing van alternatieve
brandstoffen en de effecten op de omgeving. Het gaat zowel

Circulaire economie gaat onder andere over het als grondstof

om de binnenvaart als om de zeescheepvaart. Het doel is om

inzetten van afval. Op dit gebied zet het Bestuursplatform in op

te bezien hoe in het NZKG een bijdrage kan worden geleverd

het op basis van de verschillende initiatieven in de regio nader

aan dit internationale thema.

uitwerken van acties om zicht te krijgen op grond- en afvalstoffen op de bedrijventerreinen langs het NZKG. Een specifieke

In samenwerking met bedrijvenverenigingen, de Omgevings-

vorm van het streven naar een meer circulaire economie is het

dienst NZKG en de provincie Noord-Holland start in het

realiseren van een centrale hub voor bio-raffinage van groente-

voorjaar een ‘roadshow’ om bedrijven te informeren over

en fruitafval. Hier kunnen waardevolle producten uit worden

energiebesparing. Hierbij passeren niet alleen aantrekkelijke

gehaald als eiwitten, bio-olie en waterstof. Er zijn indicaties dat

mogelijkheden de revue om tot (forse) energiebesparing te

de huidige regelgeving deze manier van verwerking in de weg

komen, maar ook voorbeelden van succesvolle bedrijven op dit

staat. Het Bestuursplatform wil daarom op basis van praktische

gebied en wettelijke bepalingen die er nu zijn en die op korte

voorbeelden deze problemen duidelijk maken en als dat nodig

termijn zijn te verwachten.

is een gezamenlijke lobby ondersteunen om ze op te lossen.

Eerste zeeschip gebunkerd met LNG in Amsterdamse haven.
Foto: Van der Kloet fotografie

Relatie met andere projecten:
Milieudialoog IJmond, Milieudialoog Westpoort, Monitor
Ruimte-intensivering, Leefbaarheid in het NZKG.
Mijlpalen:
• Bijeenkomst schone scheepsbrandstoffen en roadshow
energiebesparing in het voorjaar van 2017.
Communicatie:
www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKG Nieuwsflits
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3.4 GEZAMENLIJK VESTIGINGSBELEID

Artist impression van de uitbreiding van Royal Van Lent-Feadship
bestaande uit een droogdok, een hal, werkplaatsen en een afbouwkade.
Op deze nieuwe locatie kunnen de grootste privé jachten gebouwd
worden, van maximaal 160 meter lang en een breedte van 25 meter.
Dit is een activiteit met veel toegevoegde waarde en werkgelegenheid.
Bron: Royal Van Lent Shipyard B.V.

INHOUD EN VOORTGANG:
Nu met de Monitor Ruimte-intensivering inzicht is verkregen

DOELSTELLING:

in de gebiedstyperingen van de bedrijventerreinen, kan een

Een gezamenlijke koers voor het aantrekken en vestigen

gezamenlijke koers over het aantrekken en vestigen van bedrij-

van bedrijven die de internationale concurrentiepositie

ven worden bepaald die de internationale concurrentiepositie

van de MRA versterken.

van de MRA versterkt. Op basis van de Visie NZKG 2040 ligt
er de uitdaging om de schaarse fysieke en milieuruimte
in het NZKG optimaal te benutten. Zowel voor het creëren
van de juiste vestigingsvoorwaarden voor bedrijvigheid die

TREKKER:

economische waarde en werkgelegenheid toevoegt, als voor

Bestuursplatform NZKG

het huisvesten van talent (vanwege het aantrekken van
internationaal concurrerend kwalitatief arbeidsaanbod). Het
ontwikkelen van een gezamenlijk vestigingsbeleid bevordert
‘het juiste bedrijf op de juiste plaats’ principe. Bestuursplatform

BETROKKEN PARTIJEN:

NZKG besluit daarom in 2017 over de aanpak van een te

Partners Bestuursplatform NZKG

voeren regionaal vestigingsbeleid in relatie met de MRA.
Relatie met andere projecten:
Monitor Ruimte-intensivering, Gebiedsvisie Amsterdamse

Het nieuwe middelencentrum van Kuehne + Nagel in Zaandam.
Bron: Kuehne + Nagel N.V.

Haven, Sluis- en Haven InformatiePunt (SHIP), Onderwijs &
Arbeidsmarkt.
Mijlpalen:
• Voor het ontwikkelen van een gezamenlijk vestigingsbeleid
wordt in november 2017 een aanpak vastgesteld door het
Bestuursplatform.
Communicatie:
www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKG Nieuwsflits.
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4 Projecten onder verantwoordelijkheid van
andere bestuurlijke overlegorganen
4.1 SLUIS EN HAVEN INFORMATIEPUNT (SHIP)

DOELSTELLING:
Het SHIP zorgt voor een sterkere profilering van de

INHOUD EN VOORTGANG:

regio door informatie te geven over de bouw van de

Het SHIP is een uitstekend communicatiemiddel om de wer-

sluis, de toekomst van de regio, vestigingsmogelijk-

king en bouw van de sluizen te laten zien. Het geeft de kans

heden voor bedrijven, duurzaam en innovatief

om het verhaal van de regio te vertellen en de aan de haven

ondernemen en technische beroepen en opleidingen.

en industrie gerelateerde scholing en opleidingen onder de
aandacht te brengen. Het biedt een goede gelegenheid om
nieuwe doelgroepen te bereiken. Het SHIP biedt jongeren en
werklozen werkervaringsplaatsen voor verschillende opleidin-

TREKKER:

gen, zoals receptionist.

Provincie Noord-Holland.

Het informatiecentrum wordt een laagdrempelig centrum,
dat zeven dagen per week is geopend en waar bezoekers de
bouw van de nieuwe sluis, het sluizencomplex, de haven, de

BETROKKEN PARTIJEN:

bedrijvigheid van nu en in de toekomst in en rond het NZKG en

Partners Bestuursplatform, bedrijfsleven, onderwijs.

de beroepen in al haar facetten kunnen beleven. Daarbij staan
de volgende communicatiedoelstellingen centraal:
• Draagvlak: het behouden van in- en extern draagvlak voor

hebben diverse bedrijven zich als sponsor aangemeld.

(de bouw van) de nieuwe zeesluis en havenactiviteiten in

Vanaf 31 maart 2017 is het SHIP geopend voor publiek. Voor

de regio.

verder informatie over het SHIP verwijzen wij naar de website

• Vestigingsklimaat: het versterken van de kracht van de

www.ship-info.nl.

havens in het NZKG en het bekend maken van de nieuwe
capaciteit bij (potentiële) klanten.
• Bekendheid: het vergroten van de bekendheid van de
havenregio als het gaat om werkgelegenheid, economische

Relatie met andere projecten:
Zeetoegang IJmond, Gezamenlijk vestigingsbeleid, Onderwijs &
Arbeidsmarkt

waarde en duurzaamheid en het versterken van de
positionering van de havens in het NZKG.
• Enthousiasmeren: jongeren en hun ouders/verzorgers

Mijlpalen:
• Vanaf 31 maart 2017 is het SHIP geopend voor publiek.

informeren over de beroepsmogelijkheden in de
havenregio.

Communicatie:
Website SHIP www.ship-info.nl

Het SHIP is een gezamenlijk project van het Bestuursplatform
NZKG, echter de omvang en financiële risico’s zijn te groot
voor de uitvoeringsorganisatie van het Bestuursplatform (het
Projectbureau NZKG). Daarom heeft de provincie zich bereid
verklaard het SHIP onder haar verantwoordelijkheid te realiseren. Alle leden van het Bestuursplatform dragen financieel bij
aan de realisatie van het SHIP. Inmiddels is SHIP gerealiseerd
naast de Noordersluis. De bouw van de tentoonstelling is door
de gezamenlijke partners begeleid waardoor de uitingen in
de tentoonstelling op groot draagvlak kunnen rekenen. De
exploitatie is voor vijf jaar uitbesteed. Gezien de doelstellingen
van het SHIP en de mogelijk om als bedrijf gebruik te maken
van de VIP-room en horecaruimte, met geweldig uitzicht,

Feestelijke ondertekening sponsorovereenkomsten SHIP.
Foto: Ruud Karstens
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4.2 GROEN EN LANDSCHAP NZKG
INHOUD EN VOORTGANG:
De ruimtelijke druk op het gebied is groot. Tegelijkertijd is
groen voor bewoners, bedrijven en bezoekers essentieel.
Om op een andere wijze naar het landschap te kijken heeft
de provincie in overleg met belanghebbenden een ‘kijkwijzer’ in ontwikkeling. Dit wordt een kaart met drie locaties
waar kansen liggen om de (be)leefhaarheid van het gebied
te vergroten: de Wijkermeerpolder, Houtrakpolder en kades
langs het Noordzeekanaal. Deze locaties zijn met een aantal
creatieve foto impressies en een korte omschrijving opgenomen. Het doel van de kijkwijzer is om een hulpmiddel voor alle
partijen te zijn bij het nemen van ruimtelijke beslissingen.
Bijvoorbeeld of er bij een plan voor woningbouw of bedrijvigheid ook aandacht is voor het groen.
In 2016 hebben de gemeente Beverwijk en de provincie
gezamenlijk besloten om de kijkwijzer te gebruiken als
inspiratiebron voor het project ‘De Tuinen van Beverwijk’, over
de verbinding tussen Beverwijk en de naastgelegen Wijkermeerpolder. In december 2016 is hierover een eerste ontwerpatelier georganiseerd. Een tweede ontwerpsessie heeft maart
2017 plaatsgevonden. Op basis hiervan wordt de ‘kijkwijzer’ in
2017 aangeboden aan alle belanghebbenden in het NZKG.

In bovenstaande illustratieve uitwerking Wijkermeerpolder
staan in de vierkantjes de mogelijke plaatsen gemarkeerd waar
de doorgangen onder de A9 verbeterd kunnen worden en aldus
‘kathedralen’ ontstaan.

Relatie met andere projecten:
Natuur, recreatie of agrarische functies Houtrakpolder &

DOELSTELLING:

compenserende maatregelen bij ontwikkeling Houtrakhaven

Met dit project wordt gewerkt aan het versterken
van het groen, het landschap en de recreatieve

Mijlpalen:

mogelijkheden aan weerszijden van het

• In het Bestuursplatform van april 2017 wordt de kijkwijzer

Noordzeekanaal. Door het versterken van het groen

en de uitwerking daarvan in de ‘Tuinen van Beverwijk’ ge-

wordt de (be)leefbaarheid en daarmee de internationale

presenteerd. Voor de zomer van 2017 zal de kijkwijzer door het

concurrentiepositie van het gebied vergroot.

Bestuursplatform en Gedeputeerde Staten worden vastgesteld.
Communicatie:
Zodra de ‘kijkwijzer’ is vastgesteld wordt dit via de NZKG-

TREKKER:

Nieuwsflits gecommuniceerd.

Provincie Noord-Holland.

Nauerna, Noordzeekanaalgebied, foto: Theo Baart

BETROKKEN PARTIJEN:
De gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk, Velsen
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de bedrijven Tata
Steel, Havenbedrijf Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en
Rijkswaterstaat vanwege hun grote belangen in het
NZKG.

Het Groene Schip in de Houtrakpolder.
Foto: Staatsbosbeheer, Jan den Boef

4.3 NATUUR, RECREATIE OF AGRARISCHE FUNCTIES HOUTRAKPOLDER & COMPENSERENDE
MAATREGELEN BIJ ONTWIKKELING VAN EEN HAVEN IN DE HOUTRAKPOLDER
INHOUD EN VOORTGANG:
In de Houtrakpolder in de gemeente Haarlemmerliede en

DOELSTELLING:

Spaarnwoude komt een groot natuur- en recreatiegebied. Het

Het gebied Houtrakpolder wordt heringericht.

gebied moet een natuurlijke grens worden tussen het drukke

Natuurontwikkeling staat centraal, zodat het gebied

aangrenzende Westelijke Havengebied van Amsterdam en

voldoet aan de wensen van de recreant.

de groene bufferzone Spaarnwoude. Hiervoor is een speciaal
ontwerp gemaakt: het ‘Groene Schip’. De 30 meter hoge terpen
van dit kunstwerk aan het Noordzeekanaal worden een trekpleister voor recreanten.

TREKKER:
Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude en

Afvalzorg werkt sinds 2012 aan dit project waar in totaal circa

Staatsbosbeheer.

3 miljoen m3 secundaire bouwstoffen worden toegepast. Een
groot deel van Het Groene Schip wordt gemaakt met bodemas
van afvalenergiecentrales. Dit is het materiaal dat overblijft na
verbranding van afval in afvalenergiecentrales.

BETROKKEN PARTIJEN:
Partners Bestuursplatform NZKG, Recreatieschap

De bovenste laag van het Groene Schip zal ongeveer 3 hectare

Spaarnwoude, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap,

groot worden. Via een openbare inschrijving konden onder-

Natuurmonumenten, Afvalzorg en particulieren.

nemers een voorstel indienen voor recreatief gebruik van dit
platform. Met één ondernemer wordt verder gesproken over
het voorstel. Conform de visie recreatiegebied Spaarnwoude

• Staatsbosbeheer is voornemens om dit jaar te gebruiken

wordt de Houtrakpolder ingericht voor extensieve recreatie. Dit

om met potentiële initiatiefnemers verdere plannen te ontwik-

betekent veel natuur zoals fiets- en wandelpaden (struinpaden).

kelen om een voor de regio een zo interessant mogelijk recreatief aanbod te creëren.

Relatie met andere projecten:
Groen en landschap NZKG

Communicatie:
Communicatie verloopt via gemeentelijke communicatie-

Mijlpalen:

middelen als de website en het Digitale Nieuwsblad. Eventueel

• Het Groene Schip haalt dit jaar haar eindcontour op een

wordt actief informatie verstuurd aan de doelgroepen en

hoogte van 30 meter, waarna het werk in 2018 wordt afgerond

directe omgeving.

om op te leveren aan grondeigenaar Staatsbosbeheer.
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4.4 MONITOR WONINGBOUW
INHOUD EN VOORTGANG:
De provincie Noord-Holland brengt jaarlijks een woningbouwmonitor uit. Hierin

DOELSTELLING:

staan ook de gebieden van het NZKG. Zij zijn echter niet als zodanig te identificeren.

Het inzichtelijk maken van woning-

Om hier beter zicht op te krijgen is aan de provincie gevraagd de woningbouw-

bouwproductie, plancapaciteit en

opgave en de gerealiseerde woningen in de gemeenten langs het Noordzeekanaal

vraag (kwantitatief/kwalitatief) in

apart in beeld te brengen. Op basis hiervan kan de regio inzicht krijgen in hoe de

het NZKG.

woningbouw zich verhoudt ten opzichte van de planning en welke verdichting er
heeft plaatsgevonden in het stedelijke gebied. Hiermee krijgt het Bestuursplatform
NZKG een goede bouwsteen voor het eventueel maken van integrale afwegingen. In
2017 zal in de woningbouwmonitor van de provincie apart aandacht worden besteed

TREKKER:

aan het NZKG.

Provincie Noord-Holland

Relatie met andere projecten:
Monitor Ruimte-intensivering

BETROKKEN PARTIJEN:
Mijlpalen:

Partners van het Bestuursplatform

• De nieuwe monitors verschijnen rond de zomer 2017.

NZKG

Communicatie:
Op de site van de provincie Noord-Holland verschijnt de nieuwe monitor:
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Woonbeleid.

Bron: Provincie Noord-Holland
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Bron: Provincie Noord-Holland
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Ingebruikname Walstroomvoorziening aan de Kotterkade in IJmuiden.
Bron: Zeehaven IJmuiden

DOELSTELLING:
Het verbeteren van de milieusituatie ten behoeve van
een verbetering van het leefklimaat en daarnaast het
mogelijk blijven maken van economische ontwikkeling.

TREKKER:
Provincie Noord-Holland

4.5 MILIEUDIALOOG IJMOND
INHOUD EN VOORTGANG:

BETROKKEN PARTIJEN:

Op initiatief van de IJmondgemeenten en de provincie Noord-

Partners Bestuursplatform NZKG, gemeente Heemskerk,

Holland is in 2012 een milieudialoog gestart over de balans

Ondernemersvereniging IJmond, GGD Kennemerland,

tussen ruimte voor economische ontwikkeling en leefklimaat/

Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst NZKG.

milieu in de IJmond. Directe aanleiding voor de milieudialoog
was de berekende overschrijding van de norm voor fijnstof
(PM10) in het woongebied van Wijk aan Zee. Ondanks dat het

Zeehaven IJmuiden N.V. en het verbeteren van de doorstroming

feitenonderzoek aangaf dat de norm niet werd overschreden

op de Velsertraverse, waardoor minder file ontstaat en de

hebben de partijen de dialoog voortgezet. De deelnemende

uitstoot vermindert. De provincie draagt € 1 miljoen bij aan dit

partijen van de milieudialoog zijn: Tata Steel B.V., Rijks-

project. Deze ervaringen rond de milieudialoog IJmond hebben

waterstaat, Zeehaven IJmuiden N.V., de Haven- en Ondernemers-

ertoe geleid dat een start wordt gemaakt met de milieudialoog

vereniging IJmond en Havenbedrijf Amsterdam NV.

Westpoort.

In 2013 hebben de partijen in bestuurlijk overleg een besluit

2017 staat in het teken van de afronding en vaststelling van de

genomen voor een pakket van maatregelen ter waarde van

maatregelen die zijn gefinancierd vanuit NSL. De partners van

€ 4,2 miljoen om luchtkwaliteit te verbeteren. Het grootste

de milieudialoog kijken vooruit en verkennen welke gezamen-

gedeelte van deze maatregelen wordt gefinancierd vanuit het

lijke nieuwe kansen en aanknopingspunten zich voor doen na

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

uitvoering van het pakket van luchtkwaliteitsmaatregelen.

van het ministerie van IenM. Het andere gedeelte bestaat uit
cofinanciering van de provincie Noord-Holland en de IJmond-

Relatie met andere projecten:

gemeenten.

Zeetoegang IJmond, Lichteren/Averijhaven, Leefbaarheid en
Duurzaamheid in het NZKG.

De uitvoering van de maatregelen in de IJmond is in 2014
gestart. In 2016 zijn de volgende maatregelen gerealiseerd ter

Mijlpalen:

verbetering van de luchtkwaliteit: de aanleg van Walstroom-

Medio 2017 zijn alle projecten van de milieudialoog IJmond

voorzieningen voor hektrawlers aan de Kotterkade in de

verantwoord en vastgesteld.
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4.6 MILIEUDIALOOG WESTPOORT
INHOUD EN VOORTGANG:
Naast de Milieudialoog IJmond is in 2016 gestart met

DOELSTELLING:

de milieudialoog Westpoort. Begin 2016 heeft de eerste

Het verbeteren van de milieusituatie ten behoeve van

milieudialoog plaatsgevonden. De uitkomsten waren:

een verbetering van het leefklimaat en daarnaast het

• Er zijn op dit moment geen wettelijke overschrijdingen in

mogelijk blijven maken van economische ontwikkeling.

het gebied als het gaat om geluid, fijnstof en geur.
• Het is in eerste instantie een overleg tussen overheden en
bedrijfsleven, gericht op kennisdeling en informatieuitwisseling over milieu-onderwerpen en relevante

TREKKER:

ontwikkelingen in het gebied. De dialoog vervangt niet de

Provincie Noord-Holland

overleggen die al lopen op milieugebied of in het kader
van de uitvoering van de Visie NZKG. Wel worden relevante
uitkomsten met elkaar gedeeld en indien nodig wordt actie
ondernomen.
• Het is een groeimodel dat start met een relatief klein
gebied en een beperkt aantal deelnemers. In de loop van de

BETROKKEN PARTIJEN:
Partners Bestuursplatform, Omgevingsdienst NZKG,
Ondernemersvereniging Westpoort, ORAM.

tijd kan dit worden uitgebreid met deelnemers uit
omliggende gebieden en gemeenten.
• De huidige deelnemers willen overleggen over relevante

Op 11 juli 2016 vond de tweede milieudialoog Westpoort

thema’s, zoals energiebesparing in de industrie en bij

plaats. Tijdens deze bijeenkomst stond het thema

bedrijven, circulaire economie, programmatische aanpak

energiebesparing bij bedrijven centraal. Een aantal bedrijven

stikstof en andere milieuthema’s.

uit Westpoort was uitgenodigd voor het overleg.

• Er is behoefte om met elkaar in een informele setting vrijuit
te kunnen spreken over de ontwikkelingen. Er wordt dan

Relatie met andere projecten:

ook geen uitgebreid verslag gemaakt, maar een

Leefbaarheid en Duurzaamheid in het NZKG.

actiepuntenlijst.
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Foto: Topview Luchtfotografie

DOELSTELLING:
De nieuwe zeesluis biedt ruimte aan steeds groter

4.7 ZEETOEGANG IJMOND

wordende schepen en verbetert de bereikbaarheid van
de haven van Amsterdam en geeft een impuls aan de
economie in de regio.

INHOUD EN VOORTGANG:
Na bijna honderd jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan
vervanging toe. Daarom heeft het Rijk samen met de gemeente
Amsterdam en de provincie Noord-Holland besloten een nieuwe

TREKKER:

sluis te laten bouwen. Rijkswaterstaat heeft deze nieuwe sluis

Rijkswaterstaat.

innovatief aanbesteed via een zogenaamd Design, Build, Finance
and Maintain-contract (DBFM). Hierbij is de opdrachtnemer
zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het
project, als voor de financiering en het onderhoud voor een peri-

BETROKKEN PARTIJEN:

ode van 26 jaar na in gebruik name van de nieuwe sluis.

Partners Bestuursplatform NZKG. Convenantpartners
Havenbedrijf Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

Het aannemersconsortium OpenIJ heeft de aanbesteding

Dit project wordt medegefinancierd vanuit het CEF

gewonnen. Sinds begin 2016 werkt OpenIJ aan de nieuwe

(voorheen TEN-T) programma van de Europese Unie.

sluis van 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep, de
grootste zeesluis van de wereld. Niet alleen vanwege de omvang
is dit een uitdagend werk. Tijdens de bouw blijven zowel de

caisson gebouwd, een bak die naar beneden zakt door

wegverbinding over het sluizencomplex als het sluizencomplex

grond onder de bak weg te graven.

zelf zo veel mogelijk ongehinderd bereikbaar. De nieuwe sluis is
naar verwachting eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

• Heel 2017 wordt gewerkt aan de betonnen vloer met
snijranden op -5 NAP. Daarna volgen de eerste meters van
het afzinken van de caissons.

Inmiddels zijn de volgende mijlpalen behaald:
Q1 - Q2 2016

Functievrij maken Zuidersluis- en
Middensluiseiland

• De drie deuren voor de nieuwe sluis worden gemaakt in
Zuid-Korea en eind 2017 per schip naar IJmuiden vervoerd.
• Heel 2017 wordt gewerkt aan de wanden van de nieuwe

Q2 2016

Start aanleg tijdelijke weg Middensluiseiland

sluis. Deze bestaan voor het grootste gedeelte uit

Q2 - Q3 2016

Verwijderen Zuidersluiseiland, sloop bestaande

diepwanden in vaste grond. Waar in het water moet worden

sluisleidingcentrum
Q3 2016

gebouwd, worden damwanden en combiwanden gebruikt.

Omleggen vaarweg ter plaatse van Midden

• Zomer 2017 start de bouw van het bedieningsgebouw.

Binnentoeleidingskanaal

Vanaf 2018
• Invaren nieuwe sluisdeuren najaar 2018

Relatie met andere projecten:

• Ingebruikname nieuwe sluis tweede helft 2019

Sluis en Haven InformatiePunt (SHIP), Lichteren/Averijhaven,
Provinciaal Inpassingsplan Geluidszones Westpoort en Hoogtij

Communicatie

(afgerond), Milieudialoog IJmond.

De doelgroepen worden geïnformeerd via diverse kanalen,
zoals de projectwebsite www.rws.nl/zeesluisijmuiden, facebook

Mijlpalen:

(RijkswaterstaatZeesluisIJmuiden) de digitale nieuwsbrief

2017

die elk kwartaal verschijnt, informatiebijeenkomsten,

• Aanleg deurkassen door middel van de caisson-methode.

mailings, regionale kranten en het burenoverleg met

Bij deze techniek wordt in een bouwkuip een betonnen

24

vertegenwoordigers van direct omwonenden en bedrijven.

UITVOERINGSPROGRAMMA NOORDZEEKANAALGEBIED

4.8 LICHTEREN/AVERIJHAVEN
INHOUD EN VOORTGANG:
Een aantal bulkschepen bestemd voor de haven van

DOELSTELLING:

Amsterdam wordt zo diep afgeladen dat zij moet worden

Het project verbetert de nautische veiligheid door

‘gelichterd’ (gedeeltelijk gelost) om met de juiste diepgang

het lichteren te verplaatsen naar de nieuw aan

door te varen. De oorzaak is dat de Velsertunnel en

te leggen locatie in de Averijhaven en de huidige

de Coentunnel een beperkte aanlegdiepte hebben. De

lichtervoorziening te verwijderen.

huidige lichtervoorziening langs de noordoever van het
Noorderbuitenkanaal en gedeeltelijk in de vaargeul van/naar
de Noordersluis vormt een nautisch veiligheidsknelpunt. Dit
wordt versterkt na de ingebruikname van de nieuwe zeesluis,

TREKKER:

omdat er meer en grotere schepen komen en de vaarroute iets

Ministerie van IenM

meer in noordelijke richting wordt verschoven.
Het bestemmingsplan Averijhaven is door de gemeenteraad
van Velsen vastgesteld op 29 juni 2016 en is inmiddels

BETROKKEN PARTIJEN:

onherroepelijk. Hiermee is ruimtelijk vastgelegd dat de

Gemeente Velsen, Havenbedrijf Amsterdam NV, Tata

lichterhaven in de Averijhaven kan worden aangelegd. Door

Steel B.V., Rijkswaterstaat.

een initiatiefgroep van Havenbedrijf Amsterdam NV, Tata
Steel B.V., Zeehaven IJmuiden N.V. en AYOP is een alternatief
plan voor de Averijhaven gepresenteerd: de Averijhaven

Mijlpalen:

als Energiehaven. De haalbaarheid van dit plan was echter

Het project kent in de realisatie twee projectonderdelen:

onvoldoende concreet om af te wijken van de ingezette

• Het ontmantelen van het baggerspeciedepot Averijhaven

procedure. Als in de (nabije) toekomst een concreet en

(in goede samenwerking met Rijkswaterstaat Midden-

haalbaar alternatief voor het gebruik van de Averijhaven als

Nederland), realisatie 2019 – 2020.

Energiehaven wordt ingediend, kan daaraan op ieder moment
met een afwijkingsprocedure of nieuw bestemmingsplan

• De aanleg van de lichterhaven in de Averijhaven, realisatie
2021.

medewerking worden verleend.
Communicatie:
Relatie met andere projecten:

De Klankbordgroep lichteren en de website van Rijkswater-

Zeetoegang IJmuiden

staat. Communicatie over het bestemmingsplan vindt in
overleg met Rijkswaterstaat plaats door de gemeente Velsen.

APRIL 2017
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4.9 PROGRAMMA ‘VAART IN DE ZAAN!’
INHOUD EN VOORTGANG:
Door de uitvoering van het programma wordt de Zaan beter
bereikbaar voor de binnenvaartschepen van de toekomst
(CEMT-klasse Va: tot maximaal 110 meter lang, 11,4 meter
breed en een diepgang van 4 meter). De provincie zet hiermee
in op een verschuiving van het vervoer over de weg naar meer
vervoer over het water en een verbetering van de leefbaarheid
in de regio.
Wilhelminasluis
De Wilhelminasluis in Zaandam wordt verbreed, verlengd en
Inhijsen sluisdeuren Wilhelminasluis. Foto: Ruud Karstens

verdiept tot 14x156x4,7m. De uitvoeringswerkzaamheden zijn
in april 2014 gestart. De nieuwe sluishoofden zijn constructief
afgebouwd en de oorspronkelijke doorvaartbreedte is hersteld.
Er is funderingsherstel uitgevoerd aan een belendend pand.

DOELSTELLING:

Het definitief ontwerp van de sluiskolk is afgerond. De nieuwe

Het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Zaan door

vergunningen zijn aangevraagd. Door tekortkomingen in het

het vernieuwen van de Wilhelminasluis in Zaandam en

ontwerp van de opdrachtnemer is stagnatie van het werk

de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer.

opgetreden. Er is een verschil van mening tussen opdrachtgever en aannemer over het vervolg van de activiteiten.
De zaak wordt nu aan de Raad van Arbitrage voor de bouw
voorgelegd. Zodra hier duidelijkheid over is worden de werk-

TREKKER:

zaamheden hervat en naar verwachting in 2018 afgerond.

Provincie Noord-Holland

Zaanbrug
De Zaanbrug wordt op de huidige locatie vernieuwd. De
doorvaartbreedte gaat van 12 naar 16,5 m, de hoogte van 2,35

BETROKKEN PARTIJEN:

naar circa 3 m (nog nader te bepalen). De uitvoeringsperiode

Deelnemers stuurgroep: gemeente Zaanstad, gemeente

is van medio 2018 tot en met 2019. Het voorontwerp van de

Wormerland, Koninklijke Schippersvereniging Schutte-

nieuwe Zaanbrug en het uitvoeringsplan verkeersmaatregelen

vaer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,

zijn vastgesteld door de gemeenten Zaanstad en Wormerland.

het ministerie van IenM, EVO (ondernemersorganisatie

De aanbesteding van het werk start begin 2017.

voor logistiek), Kamer van Koophandel.

Relatie met andere projecten:
Verbinding A8-A9, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, Meer

Mijlpalen:

Bereiken Noordwestkant Amsterdam / A9 Alkmaar / Raasdorp,

• Wilhelminasluis: hervatten uitvoeringswerkzaamheden.

Ontwikkelingen langs de Zaan.

• Zaanbrug: gunning van het werk in het 4e kwartaal 2017.
Communicatie:
• Wilhelminasluis: www.wilhelminasluiszaandam.nl, twitter
@WsluisNH, digitale nieuwsbrieven (abonneren via de
website), sluislezingen.
• Zaanbrug: www.nieuwezaanbrug.nl, twitter @
NieuweZaanbrug, digitale nieuwsbrieven (abonneren
via de website), informatiebijeenkomsten
Schetsontwerp Nieuwe Zaanbrug, van Architect Joris Smits,
Royal HaskoningDHV
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Foto: Jeanette Veurman

4.10 MEER BEREIKEN NOORDWESTKANT AMSTERDAM / A9 ALKMAAR / RAASDORP
INHOUD EN VOORTGANG:
DOELSTELLING:

Het onderzoek Noordwestkant Amsterdam (NowA) wordt

Het samen met de omgeving in beeld brengen van

uitgevoerd binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur,

innovatieve en duurzame oplossingsrichtingen om de

Ruimte en Transport, kortweg MIRT. MIRT NowA onderzoekt

bovenlokale bereikbaarheid in de corridor Alkmaar-

bereikbaarheidsopgaven en gerelateerde ruimtelijke opgaven

Haarlemmermeer te verbeteren én om knelpunten op

in de A9-corridor tussen Alkmaar en Haarlemmermeer. Het

de A9 op te lossen, met zowel maatregelen op de korte

project wordt uitgevoerd volgens de nieuwe aanpak voor

als op de lange termijn (tot 2040). Hiermee wordt een

bereikbaarheidsopgaven: Meer Bereiken. Uitgangspunten van

bijdrage geleverd aan versterking van de economische

Meer Bereiken die worden toegepast in dit MIRT-onderzoek zijn:

concurrentiepositie van de Noordvleugel van de

• een brede probleemanalyse, waarbij de gebruiker van de

Randstad en aan een aantrekkelijke leefomgeving.
Hierbij wordt ‘breed’ gekeken: kansen om ruimtelijke

mobiliteitsmarkt in de corridor centraal staat;
• aandacht voor de wisselwerking tussen de bereikbaar-

en andere opgaven in het gebied te koppelen worden

heidsopgave en ruimtelijke opgaven zoals wonen,

meegenomen.

bedrijvigheid en recreatie;
• breed zoeken naar oplossingsrichtingen (zoals gedragsbeïnvloeding, slimme inzet van technologie, ruimtelijke
inrichting);

TREKKER:
Ministerie van IenM, regio Alkmaar, regio IJmond,
Haarlem/Haarlemmermeer, TLN (adviserend

• meer aandacht voor de timing van en flexibiliteit in de
oplossingsrichtingen (adaptieve aanpak);
• samenwerking tussen Rijk, regio, bedrijfsleven en (kennis
instellingen.
Deze uitgangspunten hebben in MIRT NowA vorm gekregen in

BETROKKEN PARTIJEN:

een gezamenlijke aanpak en brede blik. In 2014 is MIRT NowA

Ministerie van IenM (initiatiefnemer), Rijkswaterstaat,

gestart met een verkennende kwartiermakersfase, waarna

provincie Noord-Holland, gemeenten in de corridor

in 2015 en 2016 een nadere analyse heeft plaats gevonden

Alkmaar - Haarlemmermeer, Omgevingsdienst IJmond en

van ontwikkelingen, bereikbaarheidsopgaven en gerelateerde

Transport en Logistiek Nederland en diverse bedrijven,

ruimtelijke opgaven in het gebied. Aan het einde van deze fase

kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

zijn potentiële oplossingsrichtingen geduid voor de opgaven.

De brede betrokkenheid van actoren onderstreept het
belang dat zij hechten aan NowA en de bereikbaarheid

De huidige fase van NowA, de Oplossingsrichtingenfase

van de Alkmaar-Haarlemmermeer corridor.

(oktober 2016 – juni 2017), kent een gedeeld
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Relatie met andere projecten:
Verbinding A8-A9, MIRT Verkenning
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn.
Mijlpalen:
• Mei/juni 2017 oplevering eindrapport
van Oplossingsrichtingenfase met
daarin maatregelen(pakketten) en
hun effecten op de bovenlokale
bereikbaarheid en meekoppelkansen in
de Alkmaar-Haarlemmermeer corridor.
Ook wordt een Omgevingsrapportage
opgeleverd waarin het draagvlak per
maatregel(pakket) en ambities van de
verschillende stakeholders in het gebied
worden beschreven. Vervolgens vindt
opdrachtgeverschap van Rijk en regio. Tijdens deze fase worden maatregelen

besluitvorming plaats hoe en met welke

concreet gemaakt en uitgewerkt in drie regionale werkgroepen (Alkmaar, IJmond,

maatregelen verder te gaan.

Haarlem-Haarlemmermeer), een werkgroep A9 en twee thematische pressure cookers
(slimme logistiek en smart mobility personenvervoer). Er wordt onder meer gekeken

Communicatie:

naar het beter afstemmen van woon- en werklocaties met bereikbaarheid, verbeteren

Website www.mirtnowa.nl en

van alternatieven voor de auto (fiets, OV, first en last mile), kleine aanpassen van de

nieuwsbrief. Er worden tijdens de

infrastructuur en innovatieve oplossingsrichtingen met betrekking tot smart mobility.

Oplossingsrichtingenfase naar verwacht-

De werkgroepen en pressure cookers zijn samenwerkingsverbanden van overheden,

ing enkele regionale evenementen en

bedrijven en maatschappelijke organisaties.

een centraal NowA-evenement georganiseerd. In de NoWa-nieuwsbrief en

In juni 2017 wordt de Oplossingsrichtingenfase afgerond met een overzicht

door middel van een mailing worden de

van maatregelen(pakketten) en effecten daarvan op bereikbaarheid, benoemde

evenementen bekend gemaakt.

ruimtelijke opgaven, economische concurrentiepositie, adaptief vermogen,
duurzaamheid, kosteneffectiviteit, draagvlak, etc. Hierna kunnen bestuurders
besluiten over de maatregelen.
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Foto: Harry van Reeken,
Mediatheek Rijksoverheid

Corridor Amsterdam-Hoorn.
Foto: © Tineke Dijkstra

4.11 CORRIDORSTUDIE AMSTERDAM-HOORN A7/A8
INHOUD EN VOORTGANG:
De Corridorstudie Amsterdam-Hoorn betreft een verkenning
en kijkt vooruit. De verwachting is dat de komende decennia
de bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn
opnieuw onder druk komt te staan. Dit ondanks recente
maatregelen, zoals de opening van de Tweede Coentunnel en
de aanleg van spitsstroken op de A7 en A8. De Corridorstudie
moet een pakket van maatregelen opleveren dat een goede
bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn waarborgt. De
aanleiding voor de studie spreekt voor zich: een goede bereikbaarheid is van belang voor de economische concurrentiepositie en de aantrekkelijkheid van de leefomgeving.

DOELSTELLING:
De Corridorstudie Amsterdam-Hoorn heeft als doel

De startbeslissing is genomen op 15 februari 2015. In

het oplossen van de geconstateerde bereikbaarheids-

februari 2016 is de notitie Kansrijke oplossingen bestuurlijk

knelpunten in de corridor Amsterdam-Hoorn.

vastgesteld. Met stakeholders uit de regio is op basis van
deze notitie een longlist van maatregelen opgesteld. Na
een globale beoordeling van bereikbaarheid, economie,
natuur en landschap en kosten is een shortlist gemaakt van

TREKKER:

maatregelen die nader worden uitgewerkt. Momenteel worden

Ministerie van IenM

diverse bereikbaarheidsmaatregelen verder onderzocht en
maatregelpakketten samengesteld. In de 1e helft van 2017
volgt een bestuurlijk moment waarop de kansrijke uitgewerkte
maatregelenpakketten worden gekozen. Deze pakketten

BETROKKEN PARTIJEN:

worden uitgewerkt in een ontwerp-Structuurvisie en een Plan-

Partners Bestuursplatform NZKG, Stadsregio Amsterdam

MER. Dit is een eerste stap richting het voorkeursbesluit.

en gemeenten aan de corridor.

Het besluit (voornemen voor te nemen voorkeursbesluit)
over het maatregelenpakket wordt medio 2018 genomen op

Naast deze besluitvormende betrokkenen kent deze

basis van de concept ontwerp-Structuurvisie. In de bestuurs-

verkenning een lange lijst van betrokkenen die meedenken in

overeenkomst, die onderdeel is van het voorkeursbesluit,

dit project. Dit zijn gemeenten die niet aan de A7/A8 grenzen,

worden vervolgafspraken vastgelegd over de planologische

maar wel een belang hebben en verder ook: NS, belangen-

vervolgprocedures, organisatie, financiering en realisatie.

verenigingen, bedrijvenverenigingen, bewonersvertegenwoordigers, natuurorganisaties, etc.

Het ministerie van IenM is de initiatiefnemer van de
verkenning. Rijkswaterstaat en ProRail zijn betrokken als

Relatie met andere projecten:

uitvoeringsorganisatie van het ministerie. Omdat de verkenning

Verbinding A8-A9, Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam /

een breed sectorale insteek heeft, wat betekent dat naast snel-

A9 Alkmaar / Raasdorp.

weg ook gekeken wordt naar onderliggend wegennet, OV, spoor
en ketenmobiliteit, fiets en ruimtelijke waarden, zijn de Stads-

Mijlpalen:

regio Amsterdam en provincie Noord-Holland nauw betrokken.

• Vaststellen kansrijke maatregelpakketten: 1e helft 2017

Alle gemeenten die aan de snelweg grenzen, behoren ook tot

• Vaststellen ontwerp-Structuurvisie en plan-MER (inclusief

de partners. Dit zijn Hoorn, Purmerend, Oostzaan, Beemster,

het voornemen voor het te nemen voorkeursbesluit): naar

Wormerland, Zaanstad en Amsterdam. Als laatste is het

verwachting medio 2018.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aangehaakt.
Al deze bovenstaande partijen vormen samen het bestuurlijk

Communicatie:

overleg en leveren ook inhoudelijke adviseurs en projectleiders.

Website: www.corridoramsterdamhoorn.nl.
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4.12 VERBINDING A8/A9
INHOUD EN VOORTGANG:
Het ontbreken van een goede Oost-Westverbinding zorgt

DOELSTELLING:

dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246.

Het verbeteren van de verbinding tussen de A8

Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast

en A9 om geconstateerde leefbaarheids- en

van onder meer sluipverkeer, geluidhinder en slechte

bereikbaarheidsproblemen op te lossen.

luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van
groot belang om de problemen voor nu en voor de toekomst
op te lossen. De regio onderzoekt aan de hand van een studie
naar de milieueffecten (Plan-MER) meerdere alternatieven op

TREKKER:

doelbereik en de effecten voor mens, natuur en cultuur.

Provincie Noord-Holland

De planstudie is gestart in 2014 met als doel te komen tot een
voorkeursalternatief. De onderzoeksopzet (Notitie Reikwijdte en
Detailniveau) is in november 2014 vastgesteld, nadat meerdere

BETROKKEN PARTIJEN:

keren de omgeving werd geconsulteerd. In de studie zijn in

Stadsregio Amsterdam, gemeenten Zaanstad, Uitgeest,

eerste instantie zeven mogelijke alternatieven onderzocht. In

Heemskerk, Beverwijk en Velsen en RWS.

de onderzoeken en afwegingen is rekening gehouden met de
verschillende kwaliteiten van het gebied, zoals:
• rijke cultuurhistorie door de ligging van het UNESCO
werelderfgoed De Stelling van Amsterdam in het plangebied
• vele economische ontwikkelingen en agrarische activiteiten

Verkeerssituatie bij Krommenie en Assendelft.
Foto: (c) Michiel Wijnbergh
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Naar het nul-plusalternatief (paars), het Heemskerkalternatief
(blauw) en het Golfbaanalternatief (oranje) wordt nader
onderzoek gedaan. De andere alternatieven (grijs) worden niet
verder onderzocht.

Uitgeest

Heemskerk
Krommenie
Wormerveer

Beverwijk

• verschillende recreatiemogelijkheden, zoals wandelen,
fietsen, kanoën en golfen

Assendelft

In februari 2017 zijn er twee bewonersbijeenkomsten
georganiseerd waar iedereen vragen over de ontwerpen kon

• bestaande en geplande woonwijken

komen stellen. Deze bijeenkomsten zijn zeer druk bezocht:

• weidevogelleefgebieden

rond de 500 bewoners kwamen langs in Heemskerk of
Assendelft.

In april 2016 bleken het Nul-plusalternatief en het
Heemskerkalternatief het meest kansrijk. Deze alternatieven

Relatie met andere projecten:

zijn beter voor de doorstroming, leefbaarheid en de ruimtelijke

Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam / A9 Alkmaar /

kwaliteit van het gebied. Dus is er nader onderzoek gedaan.

Raasdorp, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn.

De Commissie voor milieueffectrapportage adviseerde in juli
2016 om ook het Golfbaanalternatief hieraan toe te voegen.

Mijlpalen:

In september en oktober 2016 is een tijdelijk projectbureau

• Zomer 2017 adviseert de stuurgroep over een voorlopig

in Assendelft geopend voor het verder uitwerken van de

voorkeursalternatief aan het College van Gedeputeerde

ontwerpen. Door vanuit het plangebied te werken, konden ook

Staten. Dit advies wordt besproken in de Statencommissie

bewoners een actieve bijdrage leveren.

en gemeenteraden. Ook wordt een niet-verplichte
inspraakprocedure gehouden.

In januari 2017 zijn de voorkeursontwerpen van het Nulplusalternatief, het Heemskerkalternatief en het Golfbaan-

Communicatie:

alternatief vastgesteld. De vastgestelde voorkeursontwerpen

Meer informatie is te vinden op de website www.

zijn nu openbaar en staan op de website van de provincie

verbindinga8-a9.nl. Op Twitter is het project te volgen via

Noord-Holland. Met de vastgestelde voorkeursontwerpen

@VerbindingA8A9. Vragen kunnen worden gesteld via

wordt de milieueffectrapportage vervolgd. Op basis hiervan

A8-A9@noord-holland.nl. Het project organiseert regelmatig

kunnen de bestuurders van de samenwerkende partijen in de

bewonersbijeenkomsten. Deze worden via de eigen kanalen en

zomer van 2017 een voorlopig voorkeursalternatief kiezen.

de lokale huis-aan-huisbladen aangekondigd.

De werkzaamheden voor het verbeteren van de verbinding
A8-A9 kunnen naar verwachting beginnen in 2019.
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Artist impression van het logistiek warehouse aan de Kaapstadweg (Atlaspark)
dat nu in aanbouw is. De gebruiker is logistiek dienstverlener ITG Logistics.

4.13 GEBIEDSVISIE AMSTERDAMSE HAVEN
DOELSTELLING:
Het in beeld brengen van ruimtegebruik en intensive-

INHOUD EN VOORTGANG:

ringsmogelijkheden om duurzaam en verantwoord

De Gebiedsvisie Amsterdamse Haven is een intern project

om te gaan met de ruimte die het havenbedrijf ter

geweest van het Havenbedrijf Amsterdam. Gezien het

beschikking is gesteld. Daarnaast brengt de Gebieds-

belang van ruimte-intensivering en het juiste bedrijf op de

visie vestigingscriteria en gebiedskwaliteiten in kaart,

juiste plaats heeft het Havenbedrijf intern informatie over

waardoor het een afwegingskader voor HbA voor

ruimtegebruik, bedrijfsvestigingen en benodigde investeringen

nieuwe vestigingen en uitbreidingen is.

of herstructureringen bij elkaar gebracht. Het Havenbedrijf zet
de inzichten die de Gebiedsvisie biedt in voor de duurzame
ontwikkeling van het havengebied, en beoogt dat commerciële
en ruimtelijke keuzes nu geen onwenselijke belemmeringen

TREKKER:

voor de lange termijn initiëren. Een deel van de gegevens is

Havenbedrijf Amsterdam

ingebracht in de Monitor Ruimte-intensivering. Door deze
cijfers en feiten kan het Havenbedrijf Amsterdam intern haar
investeringsstrategie bepalen en tijdig inspelen op kansen en
ontwikkelingen qua ruimte-intensivering en vestigingsbeleid.

BETROKKEN PARTIJEN:
Via accountgesprekken met ORAM en klanten en

Voor de haven is de Gebiedsvisie een continu proces dat hoort

strategische verkenningen zijn ook externe belang-

bij een goede bedrijfsstrategie. Daarom wordt dit project

hebbenden in staat input te leveren. De Gebiedsvisie

uit het Uitvoeringsprogramma gehaald. De gegevens uit de

ondersteunt het korte en lange termijn vestigingsproces

Gebiedsvisie worden ingebracht in de projecten ‘Monitor

voor Westpoort.

Ruimte-intensivering’ en ‘Gezamenlijk Vestigingsbeleid’.
Relatie met andere projecten:
Monitor Ruimte-intensivering, Geluidverdeelplan Westpoort
en HoogTij, Gezamenlijk vestigingsbeleid op regionaal niveau.
Communicatie:
Ter kennisname presenteren in het Bestuursplatform van april
2017.
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4.14 ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT

DOELSTELLING:
De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo; werk
verandert en verdwijnt en er komt nieuw werk bij.
Mensen werken in kortere dienstverbanden en
moeten veel vaker switchen van werk én van sector.
De mismatch tussen de vraag van werkgevers en de
vaardigheden van de (met name lager en middelbaar
opgeleide) beroepsbevolking groeit. Het programma
‘Onderwijs & Arbeidsmarkt’ heeft het doel om de
mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen.

TREKKER:
Masterplan Techniek Amsterdam. Foto: Henk Rougoor

Platform Regionaal Economische Structuur (PRES)werkgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt, Amsterdam
Economic Board, gemeenten Amsterdam, Haarlem,
Zaanstad en Velsen.

INHOUD EN VOORTGANG:
In 2016 startte de nieuwe publiek-private samenwerkingen
tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de MRA.
Naast de Techport IJmond, het House of Logistics en House

BETROKKEN PARTIJEN:

of Foods kregen het Opleidingshuis Mobilititeitstechniek

Partners Bestuursplatform NZKG, vo-, mbo- en hbo-

Nextechnian, samenwerkingsverband Cybersecurity, het Groen

instellingen, het (technische) bedrijfsleven inclusief

Onderwijscentrum en twee samenwerkingsinitiatieven in de

relevante brancheorganisaties.

zorg een subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van
het ministerie van OCW. De RIF-subsidie geeft een extra impuls
aan de publiek-private samenwerking, die de afstand tussen

trainingen van onderwijsinstellingen, stages, leerplekken,

onderwijs en arbeidsmarkt verkleint. In een snel veranderende

nieuwe werkzekerheidsarrangementen, ontwikkelen van big

arbeidsmarkt waarin het tempo van het onderwijs de

data oplossingen etc. blijven mensen duurzaam inzetbaar.

technologische ontwikkeling niet kan bijhouden, is deze

Door in het House of Skills samen te werken met alle partners

intensieve samenwerking een uitstekend instrument.

wordt een fundamentele verandering teweeg gebracht op de
arbeidsmarkt in de MRA.

De Amsterdam Economic Board voert momenteel het
Regioplan Werk Maken van Talent uit dat gefinancierd wordt

Relatie met andere projecten:

vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sluis- en Haven InformatiePunt (SHIP), Gezamenlijk

Met de maatregelen wordt ook hier de samenwerking tussen

vestigingsbeleid.

het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs vorm gegeven.
Mijlpalen:
Om de aansluiting tussen het bedrijfsleven en het onderwijs

• Het House of Skills start na de zomer van 2017 met de

nog meer te versterken wordt in de regio gewerkt aan het

eerste programmaonderdelen.

opzetten van een House of Skills. Hierbij staat ‘Leven Lang
Leren’ centraal om te zorgen dat mensen duurzaam inzetbaar

Communicatie:

blijven. Door in te zetten op interventies als bijscholing in de

Via de communicatie van het Masterplan Techniek Amsterdam,

huidige sector, omscholing naar een nieuwe sector, actuele

de Board en het MRA-bureau van de PRES wordt gecommuni-

en toekomstgerichte arbeidsmarktinformatie, modulaire

ceerd over de uitvoering van bovenstaande programma’s.
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4.15 TRANSFORMATIE VAN DE PIJP BEVERWIJK
INHOUD EN VOORTGANG:
De gemeente Beverwijk onderzoekt de mogelijkheid
en wenselijkheid van de transformatie van een deel
van het havengebied De Pijp. Daarbij zijn uiteraard de
marktomstandigheden essentieel. Deze transformatie komt aan
de orde nadat de strook langs de parallelweg (onder andere
met de woonboulevard waaraan nu via de aanpak van “Mix and
Match” wordt gewerkt) opnieuw is ingericht.

Herinrichting van de kop van de haven. Foto: Jan de Waal

De binnenstad van Beverwijk wordt door het spoor en de A22
gescheiden van haven De Pijp en de meubelboulevard. De
gemeente Beverwijk wil de relatie tussen de binnenstad en de

DOELSTELLING:

haven versterken. Als eerste stap is een gebiedsvisie opgesteld

Het versterken van de relatie van de binnenstad

voor de herstructurering van de woonboulevard/parallelweg

Beverwijk met de haven en omgeving.

en kop van de haven. Hierbij is de rode draad de versterking
van de meubelboulevard en de verbetering van de verbinding
met de binnenstad. De gemeente zet in op versterking van de
samenwerking met de ondernemers en pandeigenaren.

TREKKER:
Gemeente Beverwijk.

De herinrichting van de kop van de haven is in de loop
van 2016 afgerond. Vanaf de parallelweg bestaat nu weer
een directe relatie met het water van de haven. Verlaagde
houten kades en aanmeerpalen maken het aantrekkelijk voor

BETROKKEN PARTIJEN:

de recreatievaart om Beverwijk aan te doen. Daar draagt

Versterking en positionering haven De Pijp Beverwijk.

ook het nieuw ingerichte maaiveld aan bij (met speciale
schemerlampachtige straatlampen, opklimmend groen en
bestrating als een “oosters tapijt”).

Als die succesvol zijn afgerond wil de gemeente inzetten op
de uitvoering van een locatie langs de Noorderkade, die op de

De transformaties van de parallelweg en de kop van de haven

plankaart van de Visie is aangeduid als te transformeren naar

zijn de eerste stappen in de vernieuwing van De Pijp.

woon-werkgebied.

Herinrichting van de kop van de haven. Foto: Jan de Waal
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4.16 VERSTERKING EN POSITIONERING HAVEN DE PIJP BEVERWIJK
INHOUD EN VOORTGANG:
De gemeente Beverwijk bevindt zich in een traject van

DOELSTELLING:

heroriëntatie op het gebied van de toekomstige ontwikkeling

Het toewerken naar een organisatorische en

van de gemeentelijke haven De Pijp. De gemeente werkt toe

economische versterking van de haven van Beverwijk

naar een organisatorische en economische versterking van de

en bijbehorende profilering.

haven van Beverwijk en bijbehorende profilering. Met De Pijp
als onderdeel van het dynamische NZKG hecht de gemeente
Beverwijk er veel waarde aan om de ontwikkelingen in breed
verband te beschouwen en met de partners in het NZKG te

TREKKER:

bezien hoe tot een verdere versterking van deze belangrijke

Gemeente Beverwijk.

economische zone kan worden gekomen.
De haven is belangrijk voor Beverwijk en het NZKG. De Pijp is
jaarlijks goed voor de overslag van circa 900.000 ton goederen

BETROKKEN PARTIJEN:

(incl. binnenvaart), met een toegevoegde waarde van ongeveer

Welke partijen worden betrokken en de wijze waarop

60 miljoen euro. De haven biedt (indirecte) werkgelegenheid

die partijen worden betrokken bij het onderzoek naar

aan ongeveer 500 personen bij circa 50 bedrijven. Elk jaar

de versterking van de positie van de haven is één van

verwerkt de haven meer dan 200 zeeschepen en ruim 850

de eerste opgaven voor het onderzoek.

binnenvaartschepen.
De aanleiding voor het traject van heroriëntatie concentreert

Mijlpalen:

zich in beginsel rond een drietal vraagstukken: 1. Het beheer

De planning is om in de loop van 2017 een nieuw voorstel

en onderhoud, 2. De exploitatie en 3. De organisatie van haven

aan de gemeenteraad voor te leggen over de wijze waarop de

De Pijp. De gemeenteraad erkent dat de haven niet altijd

toekomst van de haven van Beverwijk het best kan worden

de zorg kreeg die het verdiende. Op basis van een verbeter-

vormgegeven.

programma is de afgelopen periode een grote inhaalslag
Communicatie:

gemaakt.

Afhankelijk van de voortgang wordt de wijze van
Dit heeft geresulteerd in een nieuwe tarievenstructuur,
reguliere onderhoudsplanning, andere aansturing, meer
inzicht in de financiën, een nieuw
Port Security Plan, etc. Het verbeteren
van het havenbeheer blijft echter
‘werk in uitvoering’. Wel is er door de
kwaliteitsimpuls een basis ontstaan
om naar de toekomst te kijken.
Relatie met andere projecten:
Transformatie van de Pijp Beverwijk

Foto: Jan de Waal

communicatie bepaald.

4.17 ONTWIKKELINGEN AAN HET IJ EN DE ZAAN

In het NZKG is de ruimte voor de ontwikkeling van woning-

De gemeente Amsterdam richt zich met de Transformatie-

bouw schaars. Die ruimte moet dus worden gezocht op locaties

strategie “Haven-Stad” met name op het havengebied tot aan

die nu een andere functie hebben. De gemeenten Amsterdam

de Ring A10. Voor wat betreft de Noordelijke IJ-oever werkt

en Zaanstad werken samen aan de verdere ontwikkeling en

de gemeente samen met de gemeente Zaanstad. Daarnaast

transformatie van het gebied aan het IJ en langs de Zaan. De

werkt de gemeente Zaanstad aan nieuwe combinaties van

vraag is hoe deze gebieden de komende decennia kunnen

wonen en werken langs de Zaan. Gezien de samenhang tussen

transformeren van industriële en extensief gebruikte (haven)

het Amsterdamse als het Zaanse deel van het programma

gebieden naar gemengde gebieden waar wonen, werken en

worden Haven-Stad en de ontwikkelingen langs de Zaan in

bedrijvigheid ook mogelijk is. Op deze manier kan ruimte

dezelfde paragraaf behandelt. Eerst wordt ingegaan op het

geboden worden aan economische groei en de stevige

Amsterdamse deel van het programma. Daarna komt het

woningbouwopgave.

Zaanse deel van het programma aan bod.

4.17.1 HAVEN-STAD AMSTERDAM

Transformatie strategie
Haven-Stad 2015-2040
Ruimte en Duurzaamheid . Gemeente Amsterdam 08.03.2016

Station Zaandam

Dam Zaandam

Legenda
Planologische condities
60 dBA
Nieuwe geluidcontour Westpoort en Cornelis Douwes terrein
55 dBA
Nieuwe geluidcontour Westpoort en Cornelis Douwes terrein
60 dBA na dezonering (besluit 2025)
Mogelijke geluidcontour Westpoort en Cornelis Douwes terrein
50 dBA Geluidscontour Westpoort
Plangebied

Havenbuurt

Gemeentegrenzen
Pas op de Plaats

Stadsgroen

Zuiderhout

Argrarisch
Begraafplaats

Noorder IJplas
Hembrugterrein
Achtersluispolder

Bospark

Melkweg / Oostzanerwerf

Speelplaatsen
Sportterrein

Transformatie
Huidig gemengd stedelijk gebied
Gemengd stedelijk gebied voor 2030
Cornelis Douwes 1-0

Mogelijk gemengd stedelijk gebied voor 2030 in combinatie met
mileumaatregelen
Mogelijk gemengd stedelijk gebied na 2030 (besluit in 2025)
Bedrijvigheid / stedelijke voorzieningen met buﬀerfunctie, zonder wonen
Park bestaand met nieuwe parkfuncties, openbare ﬁetsroutes en
spooronderdoorgangen

Cornelis Douwes 2-3

Mogelijke verplaatsing bedrijf met grote
milieueﬀecten

Shipdock

Co
r

ne

lis

Do

uw
es

Verplaatsing spooremplacement Zaanstraat ruimte voor gemengd
stedelijk gebied en park

we
g

Zoeklocatie emplacement Westhavenweg
Volkstuinen integreren in Groot Westerpark

Me

taa

lbe

Verplaatsing jeugdgevangenis

we
rk

Shipdock

erw
eg

Coen- en Vlothaven

Bouwvelden

NDSM

Minervahaven

Infrastructurele condities
Nieuw ﬁetsroute langs Cornelis Douwes naar Zaanstad
(Dam tot Dam Fietsroute)

Buiksloterham

Houthavens

Noord-tagent met busstation overstap
Transformatorweg

West-tagent met busstation overstap

Spaarndammerbuurt

Fietsbrug

Sloterdijk I

Zaanstraat

Status wijziging Haarlemmerweg
Stadsallee met hoogwaardig openbaar vervoer (bus, tram,
treinstation) en voorzieningen

Station Sloterdijk

Sloterdijk Centrum

Fietscircuit Groot Westerpark

Groot Westerpark

Noord/Zuidlijn met metrostations
Brug naar Noord
Haarlemmerweg N200
Slotermeer

Centraal Station

Dam Amsterdam

DOELSTELLING:
Het ontwikkelen van de locaties binnen het programma
“Haven-Stad” tot een gemengd stedelijk gebied om, met

INHOUD EN VOORTGANG:

het oog op de groeiende vraag naar woningen, ruimte te

Haven-Stad bestaat uit vijf gebieden namelijk: Sloterdijk, de

bieden aan economische groei en de woningbouwopgave.

havenbekkens (Coenhaven, de Vlothaven en de Minervahaven),
de Noordelijke IJ-oever, Groot Westerpark en de Haarlemmerweg / N200. De opgave is de gebieden binnen “Haven-Stad” te
transformeren van monofunctionele gebieden naar gemengde

TREKKER:

en hoogstedelijke woon-werkmilieus. Elk gebied heeft een

Gemeente Amsterdam en voor de Noordelijke IJ-oevers

eigen karakter en een eigen tempo van de ontwikkeling.

ook de gemeente Zaanstad

Binnen het programma Haven-Stad wordt ingezet op de
optimale benutting van de eigenheid van de gebieden. Om
dat te doen wordt voortdurend naar samenhang en evenwicht
gezocht in de ontwikkeling van de gebieden. Dat vraagt om

BETROKKEN PARTIJEN:

een flexibele aanpak, met ruimte voor experimenten en het

Havenbedrijf Amsterdam NV, stadsdelen Amsterdam

zoeken naar de beste oplossingen.

Nieuw-West, West, Noord en gemeente Zaanstad.

De transformatiestrategie Haven-Stad 2013 ging uit van
9.000 woningen exclusief de Coen -en Vlothaven en 20.000

mag daarom niet leiden tot verdringing van bedrijvigheid en

woningen inclusief. Gezien de structurele druk op de Amster-

werkgelegenheid in het gebied. Voor het integreren en mixen

damse woningmarkt en de daaruit voortvloeiende woning-

van wonen en werken in Haven-Stad wordt ingezet op een

bouwopgave is in de afgelopen periode onderzocht of er meer

forse toename van het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van

woningen gerealiseerd kunnen worden in het gebied. Eerste

de huidige 28.000. Een eerste verkenning laat zien dat met een

verkenningen met stedelijke dichtheden laten een mogelijke

80-20% menging en 30 m2 per arbeidsplaats ongeveer 40.000

verdubbeling in woningcapaciteit zien.

arbeidsplaatsen in Haven-Stad gerealiseerd kunnen worden.

Het gaat dan om minimaal 18.000 woningen exclusief de
Coen- en Vlothaven en 40.000 woningen inclusief. Daarmee

Ontwikkelstrategie

doet zich de kans voor om minimaal 20.000 woningen méér te

In de ontwikkelstrategie Haven-Stad worden de kansen en de

realiseren dan werd beoogd in 2013.

consequenties van de hogere dichtheid onderzocht voor het
hele plangebied. Centraal in de strategie staat:

Haven-Stad zal in de toekomst een gemengd gebied blijven

1.

waarin naast wonen, voldoende ruimte voor bedrijven zal zijn.
De inzet op hogere dichtheden en bouw van meer woningen

welke mobiliteitsstrategie deze hogere dichtheden
mogelijk kan maken;

2.

welke functiemengingstrategie ruimte geeft aan
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3.
4.

voldoende woningen, bedrijvigheid en voorzieningen in

gebied. Om daar recht aan te doen is in 2009 een convenant

het gebied;

tussen de gemeente Amsterdam en de havenbedrijven

welke kansen hogere verdichting biedt voor de duurzaam-

gesloten. Hierin is afgesproken dat de woningbouwontwikke-

heidsdoelen van Amsterdam.

ling in de Houthaven en op het NDSM-terrein doorgang kan

Het opstellen van de ontwikkelstrategie Haven-Stad is

vinden, maar dat voor andere locaties een ‘pas op de plaats’

gekoppeld aan de uitvoering van de milieueffectenrap-

wordt gemaakt met woningbouwplannen. Die gebieden

portage (MER) Haven-Stad. De uitgangspunten van de

worden pas in 2025 in procedure gebracht en in 2029

ontwikkelstrategie worden getoetst in de MER en de uit-

feitelijk tot uitvoering gebracht. In de Transformatiestrategie

komsten van de MER zijn input voor de ontwikkelstrategie.

Haven-Stad (vastgesteld in 2013) staat dat het bestuur van

Dit maakt het mogelijk om voor het zomerreces van 2017

Amsterdam in 2025 beslist over het al dan niet transformeren

de ontwikkelstrategie en de MER ter besluitvorming voor

van Coen-en Vlothaven. In het coalitieakkoord 2014-2018 is

te leggen aan het bestuurlijke overleg Haven-Stad.

opgenomen dat bedrijven die al in het havengebied gevestigd
zijn tot 2040 kunnen blijven op de plek waar ze nu zitten.

Vanuit Amsterdam West en langs de zuidelijke en noordelijke
IJ-oever wordt stapsgewijs getransformeerd, te beginnen op

•

Sloterdijk Centrum en Sloterdijk I. Per gebied wordt de stand

Zoals in de Visie NZKG 2040 is afgesproken wordt de inge-

van zaken en de geplande ontwikkeling weergeven:

zette verstedelijking langs het IJ geleidelijk voortgezet op

Noordelijke IJ-oever:

die plekken waar mogelijkheden zich voordoen. Aangezien
•

Sloterdijk Centrum en Sloterdijk I:

de Noordelijke IJ-oever van Amsterdam overloopt in Zaan-

In Sloterdijk Centrum is de transformatie in volle gang.

stad werken beide gemeenten samen aan dit project. Omdat

Volgens het huidige bestemmingsplan kunnen hier in totaal

beide gemeenten goed inzicht willen hebben op de mogelijke

2000 woningen worden gerealiseerd via nieuwbouw en

kansen in het gebied om zo hun transformatiestrategie te be-

transformatie in de periode 2016-2025. De voorbereidingen

palen, werken zij gezamenlijk aan een visie voor de lange ter-

voor woningbouw (minimaal 2000 woningen) voor de volgen-

mijn 2025-2030. Zaanstad en Amsterdam hebben (met behulp

de fase zijn gestart. De transformatie van het zuidelijke deel

van de provincie Noord-Holland door middel van een HIRB-

van Sloterdijk I is in voorbereiding. Vanaf 2018/2019 kunnen

subsidie) aan de bureaus Buiten, Must en Urban Exchange

hier minimaal 3.500 woningen worden gerealiseerd via sloop/

opdracht gegeven een economisch ruimtelijke visie te ontwik-

nieuwbouw en transformatie. In het noordelijke deel staan

kelen voor het totale plangebied. Het plangebied bestaat uit

3000 woningen gepland te realiseren vanaf 2029 via sloop/

de Achtersluispolder in Zaanstad, de Noorder IJplas, voormalig

nieuwbouw en transformatie.

sportpark de Melkweg en de Cornelis Douwesterreinen in
Amsterdam Noord. In het onderzoek worden de kansen voor

•

Havengebied Amsterdam (Minervahaven, Alfa driehoek,

transformatie op de korte en lange termijn in beeld gebracht,

Coen- en Vlothaven):

waarbij rekening wordt gehouden met de huidige bedrijven

De Minervahaven, Coen- en Vlothaven is industrieel haven-

op de terreinen en de bereikbaarheid van het gebied. De

resultaten en adviezen worden 30 mei gepresenteerd bij het

overleg Haven-Stad voorgelegd ter besluitvorming.

bestuurlijke overleg Haven-Stad.

• Op 30 mei 2017 worden de resultaten en adviezen van de
economische ruimtelijke visie Zaan-IJ-oevers gepresenteerd

Relatie met andere plannen en projecten:

aan het bestuurlijke overleg Haven-Stad.

Ontwikkelingen langs de Zaan, Transformatie van de

• Ontwikkelstrategie en MER Haven-Stad worden in het

Achtersluispolder, Monitor Ruimte-intensivering, Geluidver-

derde kwartaal ter visie gelegd en eind 2017 ter vaststelling

deelplannen Westpoort en Hoogtij, Milieudialoog Westpoort,

voorgelegd aan de Raad.

Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam A9 Alkmaar/Raasdorp, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn A7/A8.

Communicatie:
Stad, met alle uiteenlopende aspecten en doelgroepen, worden

Mijlpalen:

communicatiemiddelen op maat ingezet. Wat in elk geval voor

• Besluitvorming over IJ-oeververbindingen: Sprong over het

alle projecten, doelgroepen en deelgebieden wordt ingezet, is

IJ. Dit staat voor de zomer 2017 gepland.

de website www.amsterdam.nl/havenstad.

• Voor het zomerreces van 2017 worden de ontwikkelstrategie Haven-Stad en de MER Haven-Stad aan het bestuurlijke

4.17.2 ONTWIKKELINGEN LANGS DE ZAAN

Artist impression van de fabriek De Pijl

DOELSTELLING:
De transformatie van leegstaande gebouwen en
braakliggende terreinen langs de Zaan om intensiever
gebruikt te maken van de ruimte binnen het stedelijk
gebied van Zaanstad te krijgen.

TREKKER:
Gemeente Zaanstad

INHOUD EN VOORTGANG:
Het programma richt zich op het creëren van aantrekkelijke
woon- en werkplekken waar de regio een tekort aan heeft.

BETROKKEN PARTIJEN:

Hierbij wordt gestreefd naar de karakteristieke menging van

Bewoners, organisaties en bedrijven, initiatiefnemers en

wonen en werken in Zaanstad. Ook waar transformatie plaats-

ontwikkelaars, mede grondeigenaren, Omgevingsdienst

vindt van bedrijfsfuncties naar woonfuncties blijft het een

NZKG, provincie Noord-Holland en rijksoverheid.

expliciet doel van het programma ZaanIJ om de industrie voor
de stad te behouden. Steeds meer locaties blijken kansrijk, het
aantal projecten neemt toe, de contacten met eigenaren en

• Zaandijkerkerk en omgeving:

private ontwikkelaars worden intensiever. Dit is precies wat

Aan het gebied rondom de Zaandijkerkerk wordt een nieuwe

de gemeente Zaanstad voor ogen had toen zij in 2012 met het

impuls gegeven. De kerk is aangekocht door Stadsherstel.

programma startte.

Daarin worden woningen voor autistische jongeren
gerealiseerd. Langs de Lagedijk komen woningen en

In de periode tot 2030 wordt gewerkt aan de planuitvoering

publieke voorzieningen. In korte tijd is het de ontwikkelaars

voor circa 1.850 woningen en aan de accommodatie van ruim

en de gemeente gelukt de eerste fase van het plan uit te

1.100 arbeidsplaatsen in het gebied. De woningen variëren

voeren en is zichtbaar hoe de transformatie gestalte krijgt.

van sociale huur tot vrije sector in het hoge segment. Hiermee

In Zaandijkerkerk en omgeving worden circa 25 woningen

wordt de mix van woonmilieus evenwichtiger gemaakt, zodat

gerealiseerd.

>>

ook midden- en hogere inkomens worden aangetrokken.
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• Kan Palen en omgeving:
Zodra het terrein van Kan Palen is gesaneerd kunnen hier ruim
honderd woningen gerealiseerd worden. Het college en de
gemeenteraad hebben gekozen voor de duurzame variant van
bodemsanering. Het streven is om de kosten van de aanpak
te delen met andere overheden die hier hun beleid kunnen
uitvoeren. Verplaatsing van bedrijven omliggend aan het Kan
Palen terrein kan circa 100 extra woningen opleveren. Op het
moment wordt onderzocht of dit draagvlak heeft en financieel
haalbaar is.
• Brokking:
Brokking heeft haar industriële activiteiten op de locatie aan

Mijlpalen:

de Noorddijk in Wormerveer vijftien jaar geleden beëindigd. In

Brokking:

de ontwikkelings¬visie voor de Noordzaan is het uitgangspunt

• In februari 2017 heeft de ondertekening van de overeen-

voor Brokking: transformatie naar een gebied met een onder-

komst met de eigenaar plaatsgevonden.

scheidende mix van wonen, werken en recreëren. De huidige

• Eind eerste kwartaal 2017 worden de uitkomsten

eigenaar heeft de intentie het gebied te herontwikkelen

van een ecologisch onderzoek en bouwkundig onderzoek van

en circa 150 tot 180 hoogwaardige woningen te bouwen

de Pijl verwacht.

in het midden en duurdere segment. In juli 2016 stelde de
gemeenteraad het stedenbouwkundig model vast. Eind 2016 is

Kan Palen:

de overeenkomst met de eigenaar gesloten.

• In 2017 worden partners gezocht voor de medefinanciering
van aanpak van de bodemsanering en worden de trajecten

• Z(w)aan kleef aan:

voor een bestemmingsplan opgestart. Deze periode wordt rond

Het management van Meneba wil transformeren. Hiermee is

2018 afgerond.

een keerpunt bereikt en wil de organisatie de markt consulteren
voor transformatie van het vastgoed. Dat is een scharnierpunt

Communicatie:

in het veranderingsproces van dit gebied met de ontwikkeling

De communicatiemomenten zijn gekoppeld aan bestuurlijke

van de Noordzaan en Wormerveer. Op 26 oktober 2016 heeft de

beslismomenten. Ondanks dat bovengenoemde projecten

provincie Noord-Holland een expeditie georganiseerd om de

private initiatiefnemers hebben die zelf afzender moeten

herontwikkeling van Meneba te ondersteunen. Inmiddels zijn de

zijn probeert de gemeente Zaanstad in de communicatie zo

opgaven verkend en de mogelijkheden uitgewerkt.

veel mogelijk samen op te trekken en te faciliteren. Gebruikte
middelen zijn persberichten, de ZaanIJ website (www.zaanij.

Relatie met andere projecten:

nl), twitter en omgevingscommunicatie zodra projecten in

Woningbouwmonitor, Monitor Ruimte-intensivering, Corridor-

een concretere fase belanden en de website MAAK.Zaanstad:

studie Amsterdam-Hoorn A7/A8, Verbinding A8/A9, Maak.

(www.maak.zaanstad.nl).

Zaanstad en Haven-Stad Amsterdam.

Artist impression Zaandijkerkerk en omgeving
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4.17.3 ZAANS PROEFLOKAAL
INHOUD EN VOORTGANG:
De gemeente Zaanstad wil het gebied langs de Zaan

DOELSTELLING:

transformeren naar meer woningbouw. Dit is een stevige

Het ‘Zaans Proeflokaal’ is een aanpak om samen met

opgave omdat de aanwezige industrie veel milieuruimte

grote industriële bedrijven langs de Zaan te werken

inneemt. Het ‘Zaans Proeflokaal’ is opgericht om in dialoog met

aan drie doelstellingen: het behoud van de industrie in

een aantal grote industriële bedrijven de mogelijkheden voor

de Zaanstreek, het terugdringen van de milieuoverlast

reductie van de milieubelasting te onderzoeken, om zo ruimte

en het scheppen van ruimte voor nieuwe woonmilieus,

te scheppen voor woningbouw. Op deze manier wordt de

vooral in het hogere segment.

typisch Zaanse mix van wonen en werken toekomstbestendig
gemaakt en de industrie in de stad behouden onder verbeterde
milieucondities.

TREKKER:
De kritische succesfactor hierbij is dat de belanghebbende

Gemeente Zaanstad

bedrijven in het gebied rechtszekerheid hebben en dat in het
proces continue communicatie en gezamenlijk onderzoek
plaatsvinden. Samen met de programmadirecteur NZKG is
afgesproken dat met het ministerie van IenM en de werkgevers-

BETROKKEN PARTIJEN:

organisaties De Hemmes als casus kan dienen om de aanpak

Zaanse industrie, initiatiefnemers en ontwikkelaars,

van het Zaans Proeflokaal ook op andere locaties toe te passen.

mede grondeigenaren, ondernemers, De Hemmesgroep,
Omgevingsdienst NZKG, provincie Noord-Holland en

Relatie met andere projecten:

Rijksoverheid.

Monitor woningbouw, Monitor Ruimte-intensivering,
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, Verbinding A8/A9, Maak.
Zaanstad en programma Haven-Stad Amsterdam.

Communicatie:
De communicatiemomenten zijn gekoppeld aan bestuurlijke

Mijlpalen:

beslismomenten.

• Het ontwerpbestemmingsplan plus voor De Hemmes en de
ruimtelijke besluitvorming over de gewenste ontwikkelingen
vastleggen in 2017.

Zicht op Cargill Cacao vanaf woningbouwlocatie De Hemmes.
Foto Natascha van den Bolt
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Zaandam

Noord

Noorder IJplas

zeekan

aal

WESTPOORT

Het IJ

Amsterdam Centraal

De locatie van de Dam tot Dam fietsroute.
Bron: Bureau Buiten/Must/UrbanXchange – bewerking

4.17.4 TRANSFORMATIE VAN DE ACHTERSLUISPOLDER EN DE DAM TOT DAM FIETSROUTE
INHOUD EN VOORTGANG:
DOELSTELLING:

Grenzend aan het IJ ligt de Achtersluispolder. Dit gebied wordt

Verkenning van de mogelijkheid van transformatie

meegenomen bij de totale ontwikkeling van de IJ-oevers. Naast

van bedrijventerrein Achtersluispolder omdat er in

de binnenstedelijke verdichting waar het programma ZaanIJ en

de MRA en Zaanstad sprake is van een overaanbod

het Zaans Proeflokaal aan werken wordt ook naar de Achter-

van droge bedrijvenerreinen. Het van oudsher natte

sluispolder gekeken als ontwikkellocatie.

bedrijventerrein is in de loop der tijd veranderd tot een
gedeeltelijk droog bedrijventerrein.

De ontwikkeling van de Achtersluispolder richt zich op een
aantal elementen:

TREKKER:

1.

Transformatie en modernisering;

2.

Investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte en groen

3.

Herinrichting van de Thorbeckeweg;

Gemeente Zaanstad
Voor de lange termijn:
4.

Verbinden Achtersluispolder met Amsterdam (Noord) met
metro of kabelbaan;

BETROKKEN PARTIJEN:
Bedrijvenvereniging BIA.
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5.

Hoog stedelijk programma met daarin scholen en sport
na 2025.

UITVOERINGSPROGRAMMA NOORDZEEKANAALGEBIED

In 2015 heeft een eerste verkenning een inventarisatie

die gepaard gaat met een intensivering van het gebruik van

opgeleverd van alle gevestigde ondernemingen, de

het gebied. Goede fietsbereikbaarheid is een alternatief voor

milieuruimte en de leegstand op het terrein. Daar zijn cijfers

de auto of de bus bij een intensiever gebruik van bestaande

van werkgelegenheidsgroei van de afgelopen 10 jaar naast

bedrijventerreinen zoals de Achtersluispolder. De route is dan

geplaatst. Op 16 november 2015 is een Expeditie Mooi Noord-

ook een aanvulling op de snelfietsroute langs de noordzijde

Holland gehouden op het terrein met een verdere verkenning

van de Noorder IJ-plas.

van de ruimtelijk economische ontwikkelmogelijkheden.
Het onderzoek naar locaties voor een (tweede) PTA
Relatie met andere projecten:

(Passagiersterminal Amsterdam) is aanleiding om het plan-

Hembrugterrein, Haven-Stad Amsterdam, Monitor Ruimte-

proces voor de fietsbrug tijdelijk te parkeren. De eventueel

intensivering, Geluidverdeelplannen Westpoort en Hoogtij,

benodigde ruimte voor de PTA kan de locatie en ruimte voor

Haven-Stad Amsterdam.

een fietsbrug beïnvloeden. In de loop van 2017 zal, afhankelijk
van de plannen van de (tweede) PTA, worden besloten hoe het

Mijlpalen:

proces verder gaat.

• In het eerste kwartaal van 2017 wordt
de gebiedsstrategie opgeleverd. Deze
wordt opgesteld in samenwerking met alle
belanghebbenden.
Communicatie:
De fase van dit project is een verkenningsfase, er worden nog geen besluiten genomen
die gecommuniceerd moeten worden. Wel
is het belangrijk om juist ook al in deze
fase belanghebbenden mee te nemen zoals
bedrijven in het gebied, de sportverenigingen
van sportpark Poelenburg, het waterschap
HHNK (waterzuiveringsinstallatie) en huidige
bewoners van het gebied. De participatie is
gestart met gebiedsateliers met professioneel betrokkenen en met een enquête onder
bewoners en gebruikers van het gebied. www.
maak.zaanstad.nl
Dam tot Dam fietsroute Achtersluispolder:
De openbaarheid en toegankelijkheid van
de oevers van Zaan en IJ is een belangrijke
voorwaarde voor het slagen van het (hoog)
stedelijk milieu waar Haven-Stad en het ZaanIJprogramma naartoe werken. De aan te leggen
Dam tot Dam fietsroute is een eerste stap in de
totale ontwikkeling van de Zaan- en IJ-oevers
en het verbinden van de stedelijke weefsels
van Zaanstad en Amsterdam. De fietsroute is
een ‘versneller’ voor verstedelijking, omdat de
samenhang van het ZaanIJ-gebied langs het
water zichtbaar en ervaren wordt.
De fietsroute speelt een belangrijke rol in woonwerkverkeer, zeker in een transformatiegedachte
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4.17.5 HEMBRUGTERREIN
INHOUD EN VOORTGANG:
Het Hembrugterrein, dat jarenlang verborgen heeft gelegen
aan de rand van Zaanstad, wordt volledig opnieuw in ontwikkeling gebracht. Op de 42,5 hectare van het terrein staan
120 gebouwen waarvan 50 rijksmonumenten zijn. Een aantal
van die gebouwen is inmiddels opgeknapt en sommige
zijn al verhuurd. De gebouwen krijgen een volledig nieuwe
bestemming. Daar is een nieuwe markt voor. De volgende
bedrijven hebben zich in 2016 gevestigd op het Hembrug-

Hembrugterrein - Optiekgebouw voor (links) en na (rechts) restauratie

terrein: Flexkeuken, Els Rozenboom, Coco Conserven, Cooperatie
14, Post Akoestics / Knap Ontwerp, Gun Powder (Britt Das),
Werkplaats Oostzaan, Flinders.

DOELSTELLING:
De herontwikkeling van een voormalig defensieterrein

Inmiddels zijn bijna alle monumenten wind- en waterdicht en

op het kruispunt van Zaan en IJ. Ruim 42 hectare

is een strategie opgezet voor drie vervallen monumenten die

parkachtig gebied, waarop tientallen monumentale

uitzonderlijk moeilijk zijn te restaureren. In 2016 is de nieuwe

industriële gebouwen staan, wordt in fases geschikt

rotonde opgeleverd. Hiermee heeft het Hembrugterrein een

gemaakt voor nieuwe functies.

nieuwe toegangsweg gekregen. Bezoekers kunnen nu door het
bos het terrein oprijden waardoor bewoners van de Hemkade
worden ontzien. Verder is er een bootverbinding gerealiseerd
tussen Amsterdam Centraal en het Hembrugterrein.

TREKKER:
Rijksvastgoedbedrijf.

De verwachting is dat het Omgevingsplan Hembrugterrein in
2018 onherroepelijk is en het Hembrugterrein 20 jaar later in
zijn geheel is herontwikkeld.

BETROKKEN PARTIJEN:
Relatie met andere projecten:

Provincie Noord-Holland, Rijksvastgoedbedrijf,

Haven-Stad Amsterdam, Dam tot Dam fietsroute

gemeenten Zaanstad en Amsterdam, Adviesgroep

(Achtersluispolder), Monitor Woningbouw, Monitor Ruimte-

Hembrugterrein, Havenbedrijf Amsterdam NV, bewoners

intensivering, Geluidverdeelplannen Westpoort en Hoogtij.

en ondernemers.

Mijlpalen:
• De bestuurlijke mijlpaal wordt verwacht in het tweede

omwonenden van het Hembrugterrein, zij worden intensiever

kwartaal van 2017 wanneer het ontwerp Omgevingsplan en

geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en kunnen via een

ontwerp stap 3 besluit gereed zijn voor vaststelling.

adviescommissie meedenken/-praten over de toekomst van het

• In februari maart is het Rijksvastgoedbedrijf met het

gebied. Het participatieplan voor het omgevingsplan liep van

verkoopproces van het Hembrugterrein gestart.

november 2016 tot en met maart 2017.

• De levering van het Hembrugterrein aan de nieuwe
eigenaar wordt in 2018 verwacht.
Communicatie:
Voor de communicatie wordt opgetrokken met het
Rijksvastgoedbedrijf. De communicatiemomenten zijn
gerelateerd aan de opening van nieuwe bedrijven en
evenementen, de ontsluiting en bereikbaarheid van het terrein,
het promoten van de bootverbinding en besluiten omtrent de
toekomst van het Hembrugterrein. Specifieke doelgroep zijn de
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4.18 HOOGTIJ

DOELSTELLING:
Ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoogtij, aan de
zuidkant van Zaanstad tegen het Noordzeekanaal aan,

INHOUD EN VOORTGANG:

tussen Nauerna en bedrijventerrein Westerspoor.

HoogTij is volop in ontwikkeling. Het zuidwestelijk deel van
HoogTij ligt direct aan het diepe water van het Noordzeekanaal. Op dit “natte” deel bestaat de mogelijkheid tot aanleg
van een (eigen) laad- en losfaciliteit, als dit gebeurt ontstaat

TREKKER:

er een kade- en havengebonden gebied van circa 27 hectare.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaal-

Hier kunnen bedrijven van milieucategorie 3.1 tot en met

gebied NV (RON) en gemeente Zaanstad.

5.1 terecht. Het droge deel is circa 55 hectare groot en biedt
ruimte aan bedrijven in milieucategorie: 3.1 tot 4.2.
De ontwikkeling van HoogTij is in gang gezet om bedrijven

BETROKKEN PARTIJEN:

aan te trekken, als versterking van de economische positie

De aandeelhouders van RON bestaan uit: provincie

van Zaanstad (meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid).

Noord-Holland, gemeente Zaanstad, Havenbedrijf

Aandacht is uitgegaan naar de ruimtelijke inpasbaarheid

Amsterdam NV.

ten opzichte van de omgeving en de ontwikkeling van een
duurzaam bedrijventerrein (parkmanagement, effect ruimtegebruik en een collectief warmte en koude systeem). Het

Relatie met andere projecten:

project ligt op schema. Naar verwachting is HoogTij in 2033

Geluidverdeelplannen Westpoort en HoogTij; Zeetoegang

volledig ontwikkeld.

IJmond; Monitor Ruimte-intensivering; Milieudialoog
Westpoort; Programma ‘Vaart in de Zaan!’.

In de afgelopen twee jaren is in totaal circa 5 hectare nietkadegebonden terrein uitgegeven. Daarnaast is er een

Mijlpalen:

continue stroom van bedrijven die belangstelling hebben

• In 2017 wordt de dijk van het natte deel aangelegd.

voor de mogelijkheden op HoogTij. In 2016 is de gevangenis
(JCZaanstad) feestelijk geopend door de Koning en in gebruik

Communicatie momenten:

genomen.

www.Hoogtij.nl, vakbladen en beurzen en telefonisch.
Bedrijven die zich gaan vestigen verzorgen zelf de
communicatie met de bewoners.
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Twaalf ondernemers ontvingen een cheque via de subsidieregeling Duurzame Zeehavens. Het geld gaat naar innovatieve
projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de zeehavens in Den Helder en langs het Noordzeekanaal.

4.19 STIMULEREN INNOVATIE EN TECHNOLOGISCHE VERNIEUWING
INHOUD EN VOORTGANG:

Twaalf ondernemers ontvingen op 23 januari van de provincie

Wanneer uit de Monitor Ruimte-intensivering blijkt wat de

Noord-Holland een cheque voor gezamenlijk €3,3 miljoen via

kansen en mogelijkheden zijn, gaat het project van start.

de subsidieregeling Duurzame Zeehavens. Het geld gaat naar

Vooruitlopend op dit project heeft de provincie Noord-

innovatieve projecten die de luchtkwaliteit verbeteren, de

Holland een subsidieregeling verduurzaming Noord-

circulaire economie versterken of de ruimte intensiveren. Zelf

Hollandse zeehavens ontwikkeld. Tussen 1 augustus en 15

investeren de initiatiefnemers ruim €14,5 miljoen.

september 2016 konden bedrijven en gemeenten aanvragen
indienen voor innovatieve projecten die bijdragen aan de

Relatie met andere projecten:

verduurzaming van de Noord-Hollandse zeehavens.

Monitor Ruimte-intensivering, Duurzaamheid in het NZKG.

4.20 GELUIDVERDEELPLANNEN WESTPOORT EN HOOGTIJ
INHOUD EN VOORTGANG:

HoogTij’ vast. Hierin werden de nieuwe geluidscontouren voor

Het is van belang te voorkomen dat opnieuw de situatie

de haven van Amsterdam en HoogTij vastgelegd.

ontstaat dat nog fysieke ruimte beschikbaar is, maar milieuruimte ontbreekt. De geluidruimte moet daarom goed worden

De provincie Noord-Holland, Havenbedrijf Amsterdam en de

verdeeld over de kavels. In het huidige vergunningenproces

gemeenten Amsterdam en Zaanstad hebben, geadviseerd door

kan een vergunning niet worden geweigerd als het bedrijf

de Omgevingsdienst NZKG, een instrument uitgewerkt voor het

meer geluidruimte aanvraagt dan gewenst is voor die kavel

beheersen van de interne geluidverdeling van de geluidruimte

in dat gebied, maar de aanvraag wel in de zone past. Voor een

binnen de geluidzones Westpoort en HoogTij. Dit instrument

evenwichtiger verdeling die intensief ruimtegebruik bevordert,

is het geluidverdeelplan. Dit plan is de eerste in haven- en

is daarom een instrument nodig om de uitgeefbaarheid van de

industriegebieden in Nederland op deze schaal. Wel hebben

kavels te borgen.

een aantal gemeenten geluidverdeelplannen vastgesteld, of
zijn deze aan het ontwikkelen. Met deze gemeenten is kennis

In 2013 is de Visie NZKG 2040 vastgesteld waarmee een in-

gedeeld zodat de leerpunten worden uitgewisseld en een zo

tensivering van het gebruik van de bestaande havengebieden

eenduidig mogelijke systematiek ontstaat.

wordt nagestreefd. In maart 2015 stelden de Provinciale
Staten van Noord-Holland in lijn met deze visie het provinciaal

In 2016 zijn alle technische en juridische onderzoeken

inpassingsplan (PIP) ‘Aanpassing Geluidzones Westpoort en

afgerond. Het geluidverdeelplan is een bruikbare methode
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voor geluidverdeling, te borgen in een bestemmingsplan.
De methode tast bestaande verantwoordelijkheden niet

DOELSTELLING:

aan en betekent slechts enkele extra processtappen. Het

Het borgen van een optimale verdeling van geluid in

vergunningenproces hoeft er niet door te worden verlengd

de havengebieden Westpoort en HoogTij, zodanig dat

of gecompliceerd. In oktober/november 2016 is bestuurlijke

intensivering van het havengebied wordt gefaciliteerd

overeenstemming bereikt bij de provincie NH, Zaanstad en

om te voorkomen dat er niet uitgeefbare kavels

Amsterdam over de uitgangspunten van het geluidverdeelplan.

ontstaan door tekort aan geluidsruimte.

In 2017 worden de geluidverdeelplannen Westpoort en
HoogTij door middel van een bestemmingsplan vastgesteld
door de betreffende gemeenten.

TREKKER:
Relatie met andere projecten:

Gemeenten Amsterdam en Zaanstad

Monitor Ruimte-Intensivering, Haven-Stad Amsterdam,
Hembrugterrein, Transformatie van de Achtersluispolder,
Haven-Stad en Ontwikkelingen langs de Zaan.

BETROKKEN PARTIJEN:
Mijlpalen:

Provincie Noord-Holland, gemeenten Amsterdam

• Uitwerken facet bestemmingsplan (maart 2017)

en Zaanstad (voor het geluidverdeelplan HoogTij),

• Informeren betrokkenen (eerste kwartaal 2017)

Havenbedrijf Amsterdam. De Omgevingsdienst NZKG is

• Ter inzage facet bestemmingsplan (juni/juli 2017)

nauw betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. De

• Vaststellen facet bestemmingsplan (eind 2017)

ORAM, Ondernemersvereniging HoogTij en Westpoort
Ondernemers worden op de hoogte gehouden van de

Communicatie:

ontwikkeling, aangezien ze als voorportaal naar de

• Informeren van de medewerkers bij partijen die met het

bedrijven in het gebied functioneren en goed weten

geluidverdeelplan zullen werken.

wat er speelt. Bedrijven en ondernemersverenigingen

• Persbericht bij vaststelling van het geluidverdeelplan (eind

worden bovendien betrokken voor de toets op een

2017), waarbij het belang van de borging van belangen van

werkbare methodiek.

bedrijven en burgers en het vooruitlopen op de omgevingswet
door dit instrument, wordt toegelicht.
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4.21 REGIONAAL BEELDVERHAAL NZKG
INHOUD EN VOORTGANG:
De toeristische druk op Amsterdam is groot. Binnen de MRA

DOELSTELLING:

zijn afspraken gemaakt om deze druk te verspreiden. Het

In 2017 stelt de provincie Noord-Holland samen met

Noordzeekanaal biedt met haar unieke identiteit een mooi

de gemeente Zaanstad en andere gemeenten in het

alternatief voor de traditionele bestemmingen in Noord-

NZKG een plan van aanpak op om het NZKG toeristisch-

Holland. De gemeenten Zaanstad, Beverwijk en Velsen willen

recreatief te promoten aan de hand van haar industriële

hier samen met de Provincie Noord-Holland aan werken.

identiteit.

Samen willen de betrokken partijen van 2017-2019 activiteiten ontplooien voor bewoners en bezoekers om de industriële
identiteit van het gebied beter beleefbaar te maken. Deze

TREKKER:

activiteiten brengen het onderscheidende karakter van het

Provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad

gebied onder de aandacht en dragen daarmee bij aan de
aantrekkelijkheid van het gebied om te wonen, werken en
recreëren. Hierbij zoeken de overheden samenwerking met het
culturele, toeristische en recreatieve veld om de ontwikkeling

BETROKKEN PARTIJEN:

van cultuur-toeristische producten te stimuleren. Door deze

Er is een klankbordgroep opgericht met de volgende

gezamenlijke activiteiten en producten te ontwikkelen aan de

partijen: Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Cultureel

hand van de industriële identiteit en haven activiteit kan het

Erfgoed, gemeenten Velsen, Beverwijk, Zaandam,

gebied zich onderscheidend op de kaart zetten.

Amsterdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en het
Havenbedrijf Amsterdam NV. Met deze klankbordgroep

Relatie met andere projecten:

is besloten om eerst in kleiner verband met gemeenten

Sluis- en Haven InformatiePunt (SHIP), Groen en Landschap

en provincie een voorstel uit te werken.

NZKG.
Mijlpalen:
• In januari 2017 is aan de gemeenten in het NZKG een

de ondertekening van het meerjarenplan en daarna de losse

meerjarenplan voorgesteld waarin de acties en financiële

specifieke activiteiten die in oktober 2017 plaats zullen vinden.

betrokkenheid van gemeenten
en provincie zijn vastgelegd.
Na akkoord zal de uitvoering
plaatsvinden. Waarschijnlijk
zal de samenwerking bestaan
uit Zaanstad, Velsen, Beverwijk
en de Provincie NoordHolland.
Communicatie:
Via de communicatiemiddelen
van het projectbureau
NZKG, de afzonderlijke
gemeenten en de provincie
Noord-Holland wordt
aandacht besteed aan de
activiteiten die voorvloeien
uit het plan van aanpak.
Concrete momenten zijn
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5 OVERLEGSTRUCTUREN
Nationaal en in MRA-verband bestaan diverse overleg-

In 2015 is in opdracht van de MRA-bestuurders een

structuren. Het is voor het Bestuursplatform belangrijk op deze

ruimtelijke-economische actieagenda opgesteld. Deze agenda

overleggen aangehaakt te blijven, om zo ontwikkelingen te

is in februari 2016 gelanceerd op het MRA Congres in Haarlem.

kunnen volgen of zelf hierop in te spelen. Hieronder wordt kort

De MRA Agenda (de Ruimtelijk-Economische Actie Agenda MRA

ingegaan op de overlegstructuren die voor het Uitvoerings-

201602020) heeft raakvlakken met het Uitvoeringsprogramma

programma van belang zijn.

NZKG. In de actieagenda, die is onderschreven door alle MRApartners, wordt gesteld dat het Uitvoeringsprogramma voor het

METROPOOLREGIO AMSTERDAM (MRA)

NZKG onverkort wordt uitgevoerd. Onderschreven wordt dat

De 32 gemeenten uit Gooi en Vechtstreek, Amstel-Meerlanden,

er wordt gewerkt aan een slimmere en duurzame haven die

Zuid-Kennemerland, IJmond, Zaanstreek, Waterland, Almere,

inspeelt op mondiale veranderingen, waar ook ruimte is voor

Amsterdam, de provincies Noord-Holland en Flevoland

andere functies. Een aantal concrete acties uit de actieagenda

en (vanaf 1 januari 2017) de Vervoerregio Amsterdam zijn

die het Uitvoeringsprogramma NZKG (mogelijk) raken, zijn:

verenigd in de MRA. De MRA werkt aan het verbeteren van de

actie 1.5 (mogelijke transformatie van structureel leegstaande

internationale concurrentiepositie en doet dit op basis van

bedrijventerreinen), acties 2.5 t/m 2.9 (aansluiting onderwijs

het gezamenlijk (in 2007) opgestelde ‘Ontwikkelingsbeeld’.

arbeidsmarkt), actie 3.1 (Uitvoeringsprogramma metropolitaan

De MRA heeft voor de thema´s bereikbaarheid, ruimtelijke

landschap), acties 4.1 t/m 4.7 (beter benutten van grondstoffen,

ontwikkelingen en economie een bestuurlijk platform. De MRA-

Westas, grondstoffenrotonde Zaanstad).

platforms stemmen regionale vraagstukken en acties op elkaar
af. Elk van de thema´s raakt de ontwikkelingen in het NZKG. Zo

BRANCHE ORGANISATIE ZEEHAVENS (BOZ)

vinden binnen het platform ruimtelijke ordening gesprekken

De Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) is een periodiek

plaats over (onder andere) woningbouw, de energietransitie en

overleg tussen de directies van de Zeehavenbeheerders ten

het metropolitane landschap. Allemaal onderwerpen die nauw

behoeve van onderlinge afstemming en gezamenlijke sector-

raken aan het NZKG.

belangenbehartiging.

>>

Bron: Actie-Agenda Metropoolregio Amsterdam 2016-2020 MRA.
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De BOZ is aanspreekpunt van zeehavens voor overleg en

aan ruimtelijke projecten en programma’s voor elke regio in

afstemming met het Rijk over beleidsontwikkeling van het Rijk

Nederland. Het programma bevat projecten en programma’s

en de Europese Commissie. Ter voorbereiding van dit overleg

van het Rijk. Eenmalig worden tijdens het bestuurlijk overleg

vindt eerst een regionaal overleg plaats met Havenbedrijf

over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Trans-

Amsterdam NV, Zeehaven IJmuiden N.V., Tata Steel B.V. en het

port (MIRT) afspraken gemaakt. Op basis van de gezamenlijk

Projectbureau NZKG om de regionale inbreng in de BOZ af te

vastgestelde visie op een regio worden rijksinvesteringen en

stemmen. Inmiddels is de zeehaven Den Helder ook deelnemer

regionale investeringen op elkaar afgestemd. In het overleg

aan dit overleg.

gaat het over de voortgang van de projecten uit het MIRT,
worden resultaten van MIRT-studies of onderzoeken besproken

In 2014 hebben de Rijksoverheid, de vijf in de BOZ verenigde

en worden afspraken gemaakt over knelpunten en mogelijke

zeehavenbeheerders, het in die zeehavens actieve zeehaven-

belemmeringen.

bedrijfsleven en het Topteam Logistiek/Strategisch Platform
Logistiek een gezamenlijk Werkprogramma zeehavens

PLATFORM BEDRIJVEN EN KANTOREN (PLABEKA)

ondertekend. Het programma beoogt de concurrentiepositie

Achtergrond

van de Nederlandse zeehavens te versterken, ervoor te zorgen

Het Platform Bedrijfsterreinen en Kantoren (Plabeka) is sinds

dat de Nederlandse haveninfrastructuur de beste in de wereld

haar oprichting in 2005 een gevestigde naam geworden in

blijft en dat het marktaandeel van de Nederlandse Zeehavens

het terugdringen van structurele leegstand in de markt voor

in de Hamburg -Le Havre range stijgt. In 2016 is dit werk-

werklocaties. Plabeka vormt hierdoor een speerpunt van de

programma met succes afgerond en hebben drie partijen te

MRA. In 2016 is het nieuwe uitvoeringsprogramma opgesteld:

kennen gegeven dat zij de samenwerking nog eens voor twee

Plabeka 3.0. Het nieuwe, ambitieuze programma duidt op een

jaar willen voortzetten. In de komende maanden wordt een

bredere en intensievere functie van het platform. Plabeka kan

nieuw programma opgesteld.

zodoende de economische behoeftes van de MRA adequaat
bedienen.

MEERJARENPROGRAMMA INFRASTRUCTUUR, RUIMTE EN
TRANSPORT (MIRT)

Verkenningsfase

De Rijksoverheid werkt samen met decentrale overheden

In 2016 is door adviesbureau Ecorys onderzoek gedaan naar
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de huidige situatie in zowel vraag als aanbod op gebied van
werklocaties in de MRA. Het onderzoek was zowel kwantitatief
als kwalitatief. Vervolgens is op basis van de onderzoeksresultaten i.s.m. Bureau BUITEN het nieuwe uitvoeringsprogramma
geformuleerd. Gedurende dit traject zijn ambtelijke experts
en marktpartijen uit de verschillende deelregio’s van de MRA

- Meer oog voor stedelijk gebied (‘woonwijken’) als onderdeel
van het vestigingsmilieu voor bedrijven;
- Meer oog voor zachte(re) factoren van het internationale
vestigingsklimaat: beschikbaarheid, woningen,
internationale school, e.d.;
- Sterke interactie met marktpartijen en kennisinstellingen.

betrokken. Zodoende is Plabeka 3.0 gebaseerd op moderne,
realistische marktperspectieven. De vorming van Plabeka

AMSTERDAM ECONOMIC BOARD

3.0 is geleid door Lelystad en uitgevoerd in opdracht van de

De Amsterdam Economic Board heeft als missie de welvaart

provincie Noord-Holland.

en het welzijn in de MRA duurzaam te versterken. Dit doen
we door samen met bedrijfsleven, overheden en kennis-

Doel en afspraken

instellingen in te zetten op samenwerking, innovatie en

De essentie van Plabeka luidt: Het creëren van voldoende

economische groei.

ruimte en kwaliteit van werklocaties (kantoren, bedrijventerreinen, zeehaventerreinen) voor een evenwichtige

Onze ambitie is dat de MRA in 2025 tot de top-3 van Europese

economische ontwikkeling om daarmee een bijdrage

innovatieve regio’s behoort. De regio kan dit bereiken door

te leveren aan de versterking van de (internationale)

innovatieve oplossingen voor grootstedelijke uitdagingen te

concurrentiepositie van de Metropoolregio en het verbeteren

ontwikkelen, die bijdragen aan de leefbaarheid.

van het regionale vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven.
De grootstedelijke uitdagingen zijn:
Het nieuwe Plabeka is nog steeds gericht op het bieden van

- Circulaire Economie

optimale ruimtelijke condities voor versterking van de (inter)

- Digitale Connectiviteit

nationale concurrentiepositie van de MRA en het verbeteren

- Mobiliteit

van het regionale vestigingsklimaat, met de volgende accenten

- Talent voor de Toekomst

voor de komende jaren:

- Gezondheid

- Nog sterker vraaggericht, door het beter benutten van
markten, marketinginformatie, het signaleren van trends

Zowel bedrijven (o.a. Tata Steel, Verkade, AMS-IX en vertegen-

en ontwikkelingen (o.a. belang van community building voor

woordiger VNO-NCW), kennisinstellingen (o.a. VU, UvA) als

werklocaties) en een meer markt- en actiegerichte attitude;

gemeenten (o.a. Amsterdam, Zaanstad en provincie Noord-

- Transformatie van gebouwen en gebieden als belangrijker
onderdeel van de strategie;

Holland), zijn vertegenwoordigd in de Board. Meer informatie
over de Board en de vijf grootstedelijke uitdagingen is te

- Meer snelheid en wendbaarheid;

vinden op www.amsterdameconomicboard.com.

Catch up sessie Amsterdam Economic Board. Foto: Tim ten Velden.
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Bob Demoet
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Noord

Donné Slangen
Directeur Gebieden en projecten –
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Dennis Straat
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toerisme, Werk en inkomen,
Regeldruk fysiek – gemeente
Zaanstad

Arjen Verkaik
Wethouder Werk en inkomen,
Economische zaken, Havens,
Arbeidsmarktbeleid, Financiën,
Belastingen – gemeente Velsen

Raymond van Haeften
Wethouder Economische Zaken,
Sport(beleid), Onderwijs, Groene
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