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et is een turbulent jaar geweest in het Noordzeekanaalgebied. Naast de grootste
economische groei in tien jaar kwam een aantal omvangrijke ontwikkelingen

in een stroomversnelling. Voorbeelden hiervan zijn de plannen voor Haven-Stad in
Amsterdam en de energietransitie. Uit de MRA-verkenning Energietransitie werd
duidelijk dat het NZKG een sleutelrol moet spelen in de energietransitie om de
gezamenlijke klimaatdoelstellingen te halen. Ook waren er nieuwe ideeën die niet
voortkwamen uit de visie NZKG 2040, zoals de Sprong over het IJ in Amsterdam en de
verplaatsing van de Passenger Terminal Amsterdam voor de zeecruisevaart.
Al dit soort zaken heeft een grote invloed op het NZKG. Zo neemt de druk op de toch
al schaarse ruimte fors toe. In het gebied zullen gezamenlijke keuzes moeten worden
gemaakt, waarbij integrale belangenafweging essentieel zal zijn. In dat kader ben ik
heel benieuwd naar de nieuwe samenstellingen van de colleges en hun ambities. De
vraag daarbij is natuurlijk of die tot nieuwe accenten zullen leiden in de uitvoering
van de visie NZKG 2040.
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
Elisabeth Post

te houden. Ook wordt er in deze rapportage aandacht besteed aan ontwikkelingen
die een weerslag hebben op de uitvoering van de visie NZKG 2040.
En mócht u nu na het lezen van deze rapportage van het Uitvoeringsprogramma
zelf plannen of ideeën hebben voor de uitvoering van de Visie, dan horen we die
natuurlijk graag. Laat het ons dan weten via info@noordzeekanaalgebied.nl of
Twitter @PBNZKG.
Ik wens u veel leesplezier!

Elisabeth Post
Voorzitter Bestuursplatform NZKG

Projectbureau NZKG

April 2018: Het Uitvoeringsprogramma NZKG 2018 is

Felison Terminal,

een uitgave van het Projectbureau Noordzeekanaalgebied.

Sluisplein 60, 1975 AG IJmuiden

Tekst: Projectbureau NZKG in samenwerking met

T (0255) 56 05 00

Adviesteam, Communicatiewerkgroep en projectleiders.

E-mail: info@noordzeekanaalgebied.nl

Foto’s projecten 4.1, 4.2 en 4.8: Ruud Karstens

Website: www.noordzeekanaalgebied.nl

Bovenste foto omslag: Gerrit Serné namens Rijkswaterstaat

Twitter: @PBNZKG

Onderste foto omslag: Machiel Kraaij Fotografie
Vormgeving & druk: Bundelmedia, Beverwijk
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1 Inleiding en context
Kenmerkend aan het NZKG is de diversiteit. De woongebieden,

de wereld. Deze visie is een belangrijke bouwsteen voor de in

bedrijventerreinen met havenbekkens, polders, recreatiegebie-

ontwikkeling zijnde Omgevingsvisies van gemeenten, provincie

den en culturele plekken wisselen elkaar af. De diversiteit van

en Rijk.

functies zorgt tegelijkertijd voor de noodzaak om zaken goed
met elkaar af te stemmen. Fysieke en milieuruimte in het NZKG

UITVOERINGSPROGRAMMA NZKG

is schaars, dus uitbreiding of transformatie van activiteiten heeft

Het Uitvoeringsprogramma NZKG is de jaarlijkse vertaling van

consequenties. Lokaal, vaak regionaal en soms zelfs landelijk.

de bestuurlijke agenda van de Visie. In het Uitvoeringsprogram-

Om een integrale afweging te kunnen maken tussen bijvoor-

ma wordt de actuele stand van zaken van de lopende activitei-

beeld uitbreiding of transformatie, ruimte voor wonen of werken

ten en projecten beschreven waarmee de Visie wordt gerea-

hebben de gezamenlijke partners in het gebied het Bestuurs-

liseerd. Tevens worden ontwikkelingen gerapporteerd die van

platform opgericht. Het Bestuursplatform is verantwoordelijk

invloed zijn op de uitvoering van de visie. Om inzicht te houden

voor de uitvoering van de Visie NZKG 2040.

in de feitelijke situatie wordt onder andere het ruimtegebruik
in het NZKG bijgehouden met de Monitor Ruimte-intensivering.
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
Het NZKG is onderdeel van de MRA. Dit is een economische
topregio. Het is een van de best presterende economische regio’s
van Nederland. Internationaal is de MRA echter gezakt van de
vijfde naar de twaalfde plaats in de Europese top van economisch sterke regio’s ten opzichte van 2013 (bron: EU Regional
Competitiveness Index 2016). Een belangrijke reden hiervan is
dat de weginfrastructuur wat achter blijft bij andere Europese
topregio’s.
De kracht van de MRA blijft een grote diversiteit aan bedrijven,
een goede lucht- en waterinfrastructuur, een uitstekende digitale
infrastructuur en een grote diversiteit aan woon– en werkmilieus in een metropolitaan landschap. Andere troefkaarten
zijn een sterke kennisinfrastructuur en een goed opgeleide en
internationaal georiënteerde bevolking.
Om internationaal de kracht van de MRA te versterken hebben
de 36 aangesloten partijen een gezamenlijk agenda 2016-2020
gemaakt. Deze onderstreept dat het behoud van de kracht van
de MRA niet vanzelf gaat. Het economisch krachtenveld veran-

VISIE NZKG 2040

dert voortdurend. Om succesvol te blijven moet op die verande-

Om een gezamenlijke koers te bepalen voor de toekomst, waarin

ring worden ingespeeld of vooruitgelopen. In de MRA-agenda

alle belangen in het gebied zijn afgewogen, is in 2013 de Visie

zijn de acties vastgelegd die nodig zijn om die concurrentie aan

NZKG 2040 vastgesteld door de gemeenten langs het Noord-

te gaan. Deze acties zijn gericht op het versterken van de inter-

zeekanaal, het Rijk en Provinciale Staten van Noord-Holland. De

nationale concurrentiepositie van de MRA, zoals het bevorderen

ambitie is om met het NZKG een zo groot mogelijke bijdrage te

van innovatie, het versnellen van de transitie naar een schone

leveren aan het verbeteren van de internationale concurrentie-

economie, het handhaven van een excellent ondernemings-

positie van de Metropool Regio Amsterdam, en daarmee ook aan

klimaat en de zorg voor een evenwichtige arbeidsmarkt (bron:

de regionale en nationale economie. Als regio concurreren we

Ruimtelijk-economische actie-agenda 2016-2020, actualisatie

immers met andere stedelijke regio’s in Europa en de rest van

2018). Het NZKG wil hieraan een optimale bijdrage leveren.
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HAVENS

De logistieke functie, in combinatie met de industriële verwer-

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

king, geeft het NZKG unieke bouwstenen voor de toekomst.

functie. Het gebied is daarmee een essentieel onderdeel van

Een toekomst waarin een transitie in de energiewereld wordt

het grote internationale netwerk van de MRA, zo bleek ook uit

verwacht. Op dit moment wordt er nog veel steenkool en

het rapport ‘Bouwstenen voor Stad en Haven’ (2016). Het NZKG

benzine op- en overgeslagen, maar het is al duidelijk dat dit

heeft een stabiel economisch aandeel in de MRA van drie`a

vermindert. Afhankelijk van het type energietransitie heeft het

vier procent.

gedifferentieerde NZKG een voordeel. Door de aanwezige kennis

In het NZKG worden echter veel diensten elders in de MRA

van organische chemie en logistiek kan zij inspelen op het type

ingekocht. De MRA levert circa acht miljard aan de haven. Dit

biobrandstof dat wordt ontwikkeld.

betekent dat de invloed van de haven indirect veel groter

Ook de aanbodfactoren zijn er: de stap van food en reststromen

is op de MRA. Ten opzichte van andere havengebieden van

naar biobrandstoffen is klein. Ook heeft het gebied veel kansen

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

op het gebied van circulaire economie. De kiemen voor een

verwerkende industrie aanwezig is die producten inkoopt. Het

groene productie van energie zijn al gezaaid, dat maakt het

NZKG heeft sterke clusters: maakindustrie, logistiek, dienstver-

gebied sterker (bron: rapport Bouwstenen voor Stad en Haven,

lening, recreatie/toerisme en groothandel. Het netwerk rond

2016).

de groothandel is belangrijk, omdat met name hierin ook de

Op 1 januari 2016 waren er in totaal 75.064 arbeidsplaatsen

verbinding ligt tussen Schiphol en de haven. Het NZKG heeft

op de bedrijventerreinen in het NZKG, waarvan 23.664 haven-

een internationale doorvoerfunctie van benzine en steenkool,

gerelateerde banen, ofwel 31,5 procent (bron: Monitor Ruimte

de import en aanvoer van bouwmaterialen als zand en hout, de

Intensivering, Lisa). Naast de directe, aan de zeehaven gerela-

import van agrarische producten, de export van de foodsector,

teerde werkgelegenheid is ook de indirecte werkgelegenheid

de import van ertsen en de export van metalen en halffabrica-

een belangrijke indicator voor het bepalen van de economische

ten door Tata Steel. Dit maakt dat het NZKG variatie brengt in

waarde. In totaal zijn er 69.779 banen direct en indirect aan de

de economische structuur van de MRA.

NZKG-havens gerelateerd (bron: Havenmonitor 2016).
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Foto: Foto video Honing Heemskerk

De totale toegevoegde waarde van de NZKG-havens bedroeg 6,8

aantal huishoudens. Dit was vooral in Amsterdam en Zaanstad

miljard euro in 2016, waarvan 4,15 miljard euro direct aan de

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

zeehavens was gerelateerd en 2,65 miljard euro indirect (bron:
Havenmonitor 2016). De toegevoegde waarde van de havens

Woningbouw

is gestegen en ook de zeehavengerelateerde werkgelegenheid

Het grootste deel van de benodigde woningen wordt gebouwd

stijgt. Dit betekent dat de havens vitaal zijn en de concurrentie-

in de binnensteden, onder meer via transformatie. De MRA-ge-

positie sterk is.

meenten hebben in het najaar van 2016 afgesproken dat zij voor
2021 minimaal 60.000 woningen moeten realiseren, de zogehe-

DEMOGRAFIE EN WONEN

ten versnelllingsactie. Dit zou grotendeels moeten kunnen door

Bevolkingsgroei

het naar voren halen van al bestaande bouwplannen en het

Prognoses van het CBS laten zien dat de bevolkingsgroei van de

weghalen van allerlei belemmeringen. Gemeenten zetten vooral

Metropoolregio Amsterdam (MRA) doorzet. Tot 2040 leidt dit tot

in op extra ambtelijke capaciteit om bijvoorbeeld de benodigde

een toename van 450.000 inwoners, zowel door autonome groei

procedures te regelen.

als door migratie (bron: Provincie Noord-Holland). De woning-

Ten opzichte van 2015 zijn de woningprijzen per m2 in de MRA

behoefte in de MRA is 230.000 nieuwe woningen in de periode

gestegen met 25 procent (bron: Provincie Noord-Holland). De

2017-2040.

vraag naar ruimte maakt ook dat woningbouwplannen in toene-

De provinciale monitor woningbouw 2017 laat een sterke

mende mate moeten worden afgestemd op andere ruimtelijke

bevolkingsgroei zien en een groei van het aantal huishoudens

ontwikkelingen. Voorbeelden zijn de groei van de mainports, het

in Amsterdam in de afgelopen vijf jaar (meer dan zes procent),

behoud van een aantrekkelijk landschap en de uitbreiding van

alsmede een flinke bevolkingsgroei in Zaanstad (ruim drie

de infrastructuur. Dit laatste om het gebied goed te ontsluiten

procent). In Zaanstad was de groei van het aantal huishoudens

voor het wegverkeer, het openbaar vervoer en de fiets. Ook de

procentueel nog groter dan de bevolkingsgroei (bijna vijf pro-

sterk groeiende ambities op het gebied van duurzaamheid,

cent). In de IJmond groeide vooral het aantal huishoudens (ruim

klimaatadaptatie en leefbaarheid kunnen leiden tot ontwikke-

twee procent), maar het aantal inwoners groeide ook met bijna

lingen die meer ruimte gebruiken.

een procent. De woningbehoefte in de periode van 2017-2040 is
voor Amsterdam 93.900 en voor Zaanstad 15.500.

NATUUR, LANDSCHAP EN RUIMTE VOOR RECREATIE

In het Noord-Hollandse deel van de MRA wordt de woningvoor-

In het NZKG wordt gestreefd naar een goede leef/werkba-

raad uitgebreid met 189.000 woningen in de periode 2017-

lans. Het gebied beschikt over zeldzame cultuurhistorische en

2040. Hiervoor zijn voldoende locaties beschikbaar.

ecologische waarden (onder andere de Stelling van Amsterdam),

De groei van het aantal inwoners heeft uiteraard effect op de

en over een unieke afwisseling van landschap, water en steden

vraag naar woningen, maar dit geldt in nog sterkere mate voor

(onder andere de veenweidegebieden rond Zaanstad). Het

het aantal huishoudens. In de afgelopen vijf jaar is de toename

metropolitane landschap biedt naast de agrarische functies ook

van het aantal woningen achtergebleven bij de groei van het

mogelijkheden voor ontspanning (onder andere Recreatiegebied
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Spaarnwoude) en natuurbeleving. Het groene gebied is dan ook

waarin de economie groeit, het aantal woningen sterk toeneemt

van groot belang voor het welzijn van de metropoolbewoners.

en zich een energietransitie voltrekt.

Daarnaast zijn de landschappelijke kwaliteiten en de aantrekkingskracht van historische steden een vestigingsfactor van

OPENBAAR VERVOER

betekenis.

De regio zet in op een goed openbaar vervoer, onder meer door
het realiseren van hoogfrequente spoorverbindingen in de brede

MILIEURUIMTE

Randstad (waaronder het spoor Amsterdam-Zaandam-Alkmaar).

Aangezien het NZKG naast Almere hét gebied is voor zware

Ondanks enkele toegevoegde Intercity’s is op de Kennemerlijn

milieuhinderlijke bedrijven en te maken heeft met veel verschil-

(Haarlem-Uitgeest) het aanbod nog steeds mager. Er rijden

lende modaliteiten (luchtvaart, zeevaart en wegverkeer), is de

weinig Intercity’s en de aansluitingen zijn slecht. Deze slechte

milieubelasting (lucht, water, geluid, geur en externe veiligheid)

bereikbaarheid blijft een onderwerp dat door politieke druk

aanzienlijk. Door de ontwikkeling van de circulaire economie en

vanuit de regio hopelijk kan worden verbeterd. De regio werkt

de energietransitie zal de vraag naar milieuruimte alleen maar

verder aan een hoogwaardig openbaarvervoernetwerk (HOV) in

toenemen. Hierdoor wordt de druk op de milieuruimte groter en

het kader van R-net. Zo is een snelle verbinding tussen IJmuiden,

vereisen nieuwe functies steeds een goede integrale afweging.

Haarlem en Schiphol/Amsterdam-Zuid tot stand gekomen.

BEREIKBAARHEID

GOEDEREN VERVOER

Het NZKG ligt in een van de drukste gebieden van Nederland.

Het havenindustrieel complex voert grondstoffen in en goede-

Aangezien een goede ontsluiting van het gebied een essenti-

ren af. Van de huidige achterlandverbindingen vanuit de haven

ele voorwaarde is om de internationale concurrentiepositie te

gaat momenteel circa 2,4 procent via het spoor (bron: Havenbe-

versterken, heeft het Bestuursplatform die projecten benoemd

drijf Amsterdam, 2016). De capaciteit is beperkt, met name rond

waar nu of op termijn stagnaties ontstaan. Dit betreft enerzijds

Amsterdam Centraal Station waar personen- en goederenver-

het rijkswegennet, denk hierbij aan de A7, A8, A9 en A10.

voer samenkomen. Voor de groei van goederenstromen worden

Tevens heeft de regio de wens bij het Rijk neergelegd om een

in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

verbinding tussen de A8 en A9 te realiseren. Dit vanwege de

(PHS) oplossingen gezocht.

verbinding van de economische regio’s, de bereikbaarheid, de

Naast een goede bereikbaarheid vanaf zee door de aanleg van

robuustheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.

de nieuwe zeesluis biedt de binnenvaart uitstekende mogelijk-

Naast het wegennet krijgt ook het fietspadennet de nodige aan-

heden om goederen naar het achterland te vervoeren. Dit is een

dacht. Snelfietsroutes dragen bij aan het voorkomen van con-

goede mogelijkheid om het hoofdwegennet te ontlasten. De

gestie en aan de recreatie. Hoewel de regio over het algemeen

regio zet zich dan ook in om vervoer over water te stimuleren.

goed scoort in internationale onderzoeken van vestigingsplaats-

Daarbij is het belangrijk dat nieuwe stedelijke ontwikkelingen

factoren op het gebied van bereikbaarheid, staat deze wel onder

de vaarwegfunctie niet beperken.

druk. De uitdaging is om bereikbaar te blijven in een periode
Lossen van grondstoffen bij Van Egmond B.V.
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2 Het Bestuursplatform
en zijn omgeving
HET BESTUURSPLATFORM

PROJECTBUREAU

Het Bestuursplatform NZKG is verantwoordelijk voor de uit-

Het aanspreekpunt voor de gezamenlijke programmauitvoe-

voering van de Visie NZKG 2040. Het is een overlegplatform

ring van het Bestuursplatform is het projectbureau NZKG. Het

waarin de gemeenten langs het Noordzeekanaal, het Rijk, de

bureau is verantwoordelijk voor het programmamanagement

vaarwegbeheerders en de havenbedrijven elkaar informeren

van het Uitvoeringsprogramma en betrekt de partners bij de

over actuele ontwikkelingen in het gebied. Welke projecten en

voorbereiding van de projecten en acties. Hierbij hoort het

ontwikkelingen spelen er en in hoeverre raken zij het gebied?

verbinden van de verschillende projecten en initiatieven, het

En wat draagt dit bij aan de versterking van het gebied?

stimuleren van gezamenlijke en integrale ontwikkelingen en

Tevens speelt het Bestuursplatform in op ontwikkelingen. Waar

het monitoren van de programmavoortgang. Daarnaast vervult

mogelijk werken de partijen aan gezamenlijke beleidsontwik-

het bureau het leiderschap van de projecten en acties die val-

kelingen om zo het gebied te versterken. Om dit in gang te

len onder de verantwoordelijkheid van het Bestuursplatform.

zetten heeft het Bestuursplatform zijn eigen projectorganisa-

Het Projectbureau zorgt verder voor de gezamenlijke com-

tie: het projectbureau NZKG.

municatie met de omgeving. Het Projectbureau bestaat uit

De leden van het Bestuursplatform zijn de gemeenten langs

een programmadirecteur, een beleids- en procesmanager, een

het Noordzeekanaal, te weten: Amsterdam, Beverwijk, Haarlem-

beleids-en communicatiemedewerker en een officemanager.

merliede en Spaarnwoude, Velsen en Zaanstad. Het ministerie
van IenW is lid namens het Rijk. Rijkswaterstaat heeft, als

COMMUNICATIE

uitvoeringsorganisatie van IenW en beheerder van het Noord-

Het Bestuursplatform wil de omgeving helder, tijdig en volle-

zeekanaal, zitting in het Bestuursplatform, net als de haven-

dig informeren om de betrokkenheid bij en de kennis van het

beheerders in het gebied. Dit zijn Havenbedrijf Amsterdam NV,

Uitvoeringsprogramma te vergroten en hiervoor draagvlak te

Zeehaven IJmuiden N.V. en Tata Steel IJmuiden B.V. De provincie

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

Noord-Holland voert de regie over deze samenwerking en is

Via diverse communicatiekanalen houdt het Bestuursplatform

voorzitter van dit platform. Op de achterzijde van het Uitvoe-

de omgeving op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Het

ringsprogramma 2018 worden de leden van het Bestuursplat-

Bestuursplatform zet de volgende communicatiemiddelen in:

form voorgesteld.

Projectbureau Noordzeekanaalgebied
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NZKG-congres over de Omgevingswet, leefkwaliteit en overlast.

• Uitvoeringsprogramma NZKG

samenkomen. Op de website zijn ook de publicaties te vinden

Met het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma informeert het

van het Projectbureau NZKG en de berichten uit de nieuwsflits.

Bestuursplatform zijn achterban en andere belangstellenden over de werkzaamheden. De projectinformatie uit het

• Twitter

Uitvoeringsprogramma is ook te lezen op de website

Het officiële twitteraccount van het Projectbureau NZKG is

www.noordzeekanaalgebied.nl.

@PBNZKG. Via dit twitteraccount houdt het Projectbureau zijn
volgers op de hoogte van actuele ontwikkelingen, het verschij• NZKG-nieuwsflits

nen van de NZKG-nieuwsflits en van nieuwsberichten met een

De NZKG-nieuwsflits bevat

relatie tot de projecten uit het Uitvoeringsprogramma.

nieuws en achtergronden die
zijn verbonden aan de uitvoe-

PARTICIPATIE

ring van de Visie NZKG. Deze

Het Bestuursplatform NZKG vraagt, indien projecten of ontwik-

nieuwsbrief is bedoeld om geïn-

kelingen daartoe aanleiding geven, belanghebbenden, betrok-

teresseerden te informeren en te

kenen en geïnteresseerden zoveel mogelijk mee te denken. Het

betrekken bij de ontwikkelingen

vergroot de gezamenlijke kennisontwikkeling.

in het NZKG. Het afgelopen jaar
is de NZKG-nieuwsflits twaalf

• NZKG-congres

keer verschenen.

Het projectbureau organiseert jaarlijks een congres over een

Wilt u het laatste nieuws uit het

actueel thema. Het afgelopen NZKG-congres stond in het teken

NZKG ontvangen? Meld u aan op info@noordzeekanaalgebied.

van de Omgevingswet en is samen met het Schipholteam van

nl of via het aanmeldformulier op www.noordzeekanaalgebied.

de provincie Noord-Holland georganiseerd. Centraal stond de

nl. Hebt u ideeën voor onderwerpen dan kunt u die inbrengen

vraag ‘Zijn de functies wonen en werken wel te combineren in

via info@noordzeekanaalgebied.nl.

het NZKG en regio Schiphol en kan de Omgevingswet hierbij
ondersteunen?’ Zo’n 120 vertegenwoordigers van overheid, po-

• Website

litiek, bedrijfsleven en belangengroeperingen waren aanwezig.

De website www.noordzeekanaalgebied.nl vormt het centrale

Na de plenaire bijeenkomst namen de deelnemers deel aan

punt waar de laatste stand van zaken over de projecten uit

een werkatelier over een casus met betrekking tot Schiphol of

het Uitvoeringsprogramma en het laatste nieuws uit het NZKG

de Achtersluispolder (Zaanstad).

APRIL 2018
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3 DE PROJECTEN
VAN HET BESTUURSPLATFORM
3.1 MONITOR RUIMTE-INTENSIVERING NZKG
INHOUD EN VOORTGANG:
DOELSTELLING:
De Monitor Ruimte-intensivering
NZKG geeft inzicht in de intensivering
op de bedrijventerreinen van het
NZKG door gronduitgifte, verdichting,
innovatie en herstructurering.
De monitor moet objectieve,
betrouwbare informatie bevatten
en bruikbare input leveren voor de
politieke afweging over het al dan
niet uitbreiden van het havenareaal.

Bij de totstandkoming van de Visie NZKG 2040 hebben de partners in het NZKG
afgesproken de bestaande terreinen zo intensief mogelijk te gebruiken. Duurzaam
omgaan met de schaarse ruimte is essentieel vanuit het oogpunt van leefbaarheid
en de grote, toenemende ruimtevraag voor wonen, werken en recreëren. Pas als de
bestaande ruimte in de werkgebieden optimaal wordt benut, kunnen we spreken
over nieuw havenareaal. In dat kader houdt het Bestuursplatform toezicht op de
intensiteit van het ruimtegebruik op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal.
Het Bestuursplatform brengt jaarlijks de Monitor Ruimte-intensivering uit. De
monitor bevat feitelijke informatie over werkgelegenheid, uitgeefbare kavels,
toegevoegde waarde en overslag en milieu. In 2017 is de derde meting verricht. Deze
geeft de situatie zoveel mogelijk weer voor 2016 en beschrijft de ontwikkeling vanaf
2014. Per deelregio en per bedrijvengebied is te zien hoe het ruimtegebruik zich
heeft ontwikkeld. De uitkomsten zijn in beeld gebracht in een unieke kaartapplicatie

TREKKER:

ontwikkeld door de provincie Noord-Holland. De monitor is te zien op de website van

Bestuursplatform NZKG.

het projectbureau NZKG: www.noordzeekanaalgebied.nl.
Relatie met andere projecten:

BETROKKEN PARTIJEN:

Natuur recreatie of agrarische functies Houtrakpolder en compenserende
maatregelen bij ontwikkeling van een haven in de Houtrakpolder, Gezamenlijk

Partners Bestuursplatform

vestigingsbeleid, Leefbaarheid in het NZKG, Circulaire economie, Energietransitie,

NZKG, Omgevingsdienst IJmond,

Transformatie van de Pijp Beverwijk, Haven-Stad Amsterdam, Transformatie van de

Omgevingsdienst NZKG, SADC

Achtersluispolder, Hembrugterrein.

(Schiphol Area Development
Company).

Mijlpalen:
• In het derde kwartaal van 2018 verschijnt de vierde meting van de Monitor
Ruimte-intensivering.
Communicatie:
De nieuwe monitor verschijnt in een unieke
kaartapplicatie op de website van het projectbureau NZKG (www.noordzeekanaalgebied.nl). Via
de NZKG-nieuwsflits kunt u op de hoogte blijven
van het verschijnen van de monitor.

In 2017 is de vierde overdekte overslagterminal van
VCK Group in gebruik genomen. Hier kan weersonafhankelijk worden overslagen wat zorgt voor meer
overslagcapaciteit. Foto: Max Dijksterhuis
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Foto: Jaap Bakker

DOELSTELLING:
Op basis van het leefbaarheidsonderzoek, daar waar overlast is,
gerichte acties uit te voeren om
de beleving van de overlast te
beperken.

TREKKER:
3.2 LEEFBAARHEID IN HET NZKG

Bestuursplatform NZKG.

INHOUD EN VOORTGANG:
Het Bestuursplatform heeft in 2016 een groot leefbaarheidsonderzoek gehouden.

BETROKKEN PARTIJEN:

Hieruit bleek dat de overlast door haven en industrie niet bepalend is hoe bewoners

Partners Bestuursplatform NZKG,

de leefbaarheid ervaren in hun wijk. Desondanks ervaren sommige bewoners over-

Omgevingsdienst IJmond en

last. Om dit te beperken heeft het Bestuursplatform Noorzeekanaalgebied besloten

Omgevingsdienst NZKG.

een aantal concrete acties te ondernemen.
Voorbeelden hiervan zijn:
• Om beter inzicht te krijgen welke overlast er precies is van haven en industrie,

• In wijken waar bovengenoemde

komen er gesprekken met bewoners. Op basis van deze wijkgesprekken kan dan

wijkgesprekken worden gehouden en

worden bepaald waar de overlast vandaan komt en of er iets aan kan worden

maatregelen worden getroffen, zal na

gedaan.

één jaar opnieuw aan de bewoners

• Door de stijgende vraag naar woningen in het NZKG, zullen wonen en werken

worden gevraagd naar hun beleving van

steeds dichter plaatsvinden bij elkaar. Het is daarom belangrijk dat (nieuwe)

de woonomgeving. Het totale leefbaar-

bewoners en bedrijven betrouwbare informatie krijgen over de te verwachten

heidsonderzoek zal na vijf jaar worden

overlast. Tevens kan een zo goed mogelijke woonomgeving worden gecreëerd

herhaald om zo een goed beeld te krijgen

door aangepast te bouwen (bijvoorbeeld slaapkamers in het stille gedeelte

van de ontwikkelingen.

van een huis) en door maatregelen te nemen die overlast compenseren. Over dit
onderwerp heeft het Bestuursplatform NZKG op 23 november 2017 een congres

Relatie met andere projecten:

gehouden.

Milieudialogen in het NZKG, Monitor
Ruimte-intensivering.
Mijlpalen:
• Wijkgesprekken houden en klachtenprocedures verbeteren in de loop van
2018
• Herhaling leefbaarheidsonderzoek in
2021
Communicatie:
Websites en publicaties van diverse
partners van het Bestuursplatform NZKG,
www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKGnieuwsflits.
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3.3 ENERGIETRANSITIE
INHOUD EN VOORTGANG:

Om een gezamenlijke strategie te maken en richting te geven

Het NZKG is een havengebied dat vanuit diverse rollen en

aan de energietransitie wordt op basis van het huidige beleid en

functies een sterke relatie heeft met energie en energietransitie.

de plannen die er liggen, een gezamenlijke aanpak en organi-

Op dit terrein verandert er veel. Het huidige regeerakkoord van

satie uitgewerkt bij de diverse partners in het NZKG, rekening

oktober 2017, waarin het klimaatakkoord van Parijs wordt uitge-

houdend met het klimaatakkoord. De ontwikkelstrategie voor

werkt, legt concrete reductieverplichtingen op. Een CO2-uitstoot

energietransitie in het NZKG kan leiden tot nieuwe inzichten die

van bijna vijftig procent ten opzichte van 1990, om in 2030

van invloed zijn op de uitvoering van de Visie NZKG 2040.

zover te zijn dat we in 2040/2050 geheel energieneutraal zijn,
heeft sterke invloed.

In februari 2018 is gestart met het project dat wordt begeleid

Omdat het NZKG de grootste benzinehaven ter wereld heeft en

door CE Delft, SEO en Studio Marco Vermeulen. Het omvat onder

in het gebied veel kolen worden overgeslagen voor Nederland

meer werkateliers met specialisten op het gebied van bijvoor-

en Duitsland, is de impact van de energietransitie groot. Naast

beeld ruimte, financiën en industrie.

de verwerking en overslag van de fossiele brandstoffen is er in
het NZKG veel energie-intensieve (maak)industrie gevestigd die

Relatie met andere projecten:

CO2 uitstoot. Door de ligging aan zee heeft ons gebied ook veel

Monitor Ruimte-intensivering, Circulaire economie, Haven-Stad

mogelijkheden om wind op zee te faciliteren en zo gebruik te

Amsterdam, Ontwikkelingen langs de Zaan, Transformatie van

maken van de mogelijkheden die grootschalige elektriciteitsop-

de Achtersluispolder en Hembrugterrein.

wekking biedt op de Noordzee.
Mijlpalen:
Vanwege het verwachte ruimtebeslag van de energietransitie, is

• Bespreking ontwikkelstrategie in het Bestuursplatform van

niet alleen voldoende ruimte voor het opwekken van hernieuw-

12 juli 2018.

bare energie belangrijk, maar ook ruimte voor opslag, distributie en conversie van verschillende vormen van hernieuwbare

Communicatie:

energie. Ook de kwaliteit, kwantiteit en betrouwbaarheid van de

Het projectbureau stelt voor dit onderwerp een

toekomstige energie-infrastructuur en van de milieuruimte gaan

communicatieplan op. Op basis hiervan worden er acties

een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de bedrij-

uitgezet.

vigheid in het NZKG. Dit alles kan grote invloed hebben op de
inrichting van dit gebied, de toekomstige behoefte aan terreinen
en de kwaliteit van de leefomgeving.

Wind op zee bij monding Noordzeekanaal. Foto: F.J. Rooijers

DOELSTELLING:
Het opstellen van een gezamenlijke agenda
‘Energietransitie NZKG’ met een vertaling naar een
ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie.

TREKKER:
Bestuursplatform NZKG.

BETROKKEN PARTIJEN:
Partners Bestuursplatform NZKG, MRA, Westas en
Omgevingsdienst IJmond.
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Simadan, waar organisch bedrijfsafval wordt omgezet in
grondstof voor de opwekking van duurzame energie.
Foto: Foto Video Honing Heemskerk

DOELSTELLING:
3.4 CIRCULAIRE ECONOMIE

Doel is om meer inzicht te krijgen in het gebruik van resten grondstoffen in de regio. Dit om kringlopen te sluiten en
met regionale partners een praktische stap te zetten naar

INHOUD EN VOORTGANG:

een circulaire economie.

Om inzicht te krijgen in de rest- en grondstoffen van het NZKG
heeft het Bestuursplatform besloten om een pilot uit te voeren
op het niveau van de bedrijventerreinen. In overleg met alle
partners is besloten dit in de IJmond te doen.

TREKKER:
Bestuursplatform NZKG.

Uit eerdere onderzoeken bleek dat er veel kansen liggen om
de economie circulair te maken, maar dat de kennis ontbreekt
van vraag en aanbod van bedrijven naar grond- en reststoffen.
Deze kennis is alleen op macroniveau aanwezig. Om hierin

BETROKKEN PARTIJEN:

een unieke en vooral praktische slag te kunnen maken,

Partners Bestuursplatform NZKG, Omgevingsdienst

zullen we eerst moeten weten welke grond- en reststoffen

IJmond, OV IJmond en Made in IJmond.

bedrijven gebruiken. Dit kan op sectorniveau gebeuren maar
om kringlopen te sluiten blijkt in veel gevallen dat bedrijven
moeten samenwerken met nieuwe partners. Uit onderzoek

Mijlpalen:

blijkt dat regionale en lokale partners hierbij vaak de voor-

• Rapportage fase één tot en met drie en een vooruitblik op

keur hebben. Voorts komt naar voren dat samenwerking

het vervolg in het Bestuursplatform van 12 juli.

tussen bedrijven die dicht bij elkaar zijn gevestigd, geen
vanzelfsprekendheid is.

Communicatie:
Om bedrijven te benaderen zet het projectbureau een nader

Op basis van het voorgaande heeft de regio IJmond de

te bepalen mix in van communicatiemiddelen. Voor algemene

handschoen opgepakt om een pilot uit te voeren op een

informatie: www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKG-nieuwsflits.

bedrijventerrein in de IJmond. De grond en afvalstoffen op
dit terrein worden geïnventariseerd om te proberen hier de
kringlopen te sluiten. Het benaderen en enthousiast maken
van bedrijven is een belangrijk onderdeel van deze aanpak.
In februari 2018 heeft het bedrijf Cirkellab de opdracht

Het project FosVaatje van Waternet zet afvalwater om
in fosfaat; een belangrijke grondstof voor meststof.
Foto: Eveline Renaud

gekregen om de inventarisatie te gaan doen.
Relatie met andere projecten:
Energietransitie, Monitor Ruimte-intensivering en
Milieudialogen in het NZKG.
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Prodock is een innovatiehub in de Amsterdamse haven voor innovatieve
en snelgroeiende bedrijven die willen opschalen. Foto: DroneAddicts

3.5 GEZAMENLIJK VESTIGINGSBELEID
DOELSTELLING:
Een gezamenlijke koers voor

INHOUD EN VOORTGANG:

het aantrekken en vestigen van

Nu met de Monitor Ruimte-intensivering inzicht is verkregen in de

bedrijven die de internationale

gebiedstyperingen van de bedrijventerreinen, kunnen we een gezamenlijke koers

concurrentiepositie versterken van

bepalen over het aantrekken en (her)vestigen van bedrijven die de internationale

de MRA.

concurrentiepositie 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 in te zetten. Zowel voor het creëren van
de juiste vestigingsvoorwaarden voor bedrijvigheid die economische waarde

TREKKER:

en werkgelegenheid toevoegt, als voor het huisvesten van talent (vanwege het

Bestuursplatform NZKG.

aantrekken van een internationaal concurrerend, kwalitatief arbeidsaanbod). Het
ontwikkelen van een gezamenlijk vestigingsbeleid bevordert het principe van ‘het
juiste bedrijf op de juiste plaats’. Hierbij speelt ook de verplaatsing van bedrijven een
rol die weg willen uit transitiegebieden (bijvoorbeeld Haven-Stad).

BETROKKEN PARTIJEN:
Partners Bestuursplatform NZKG.

De ontwikkeling naar een circulaire economie en de energietransitie
kunnen een grote invloed hebben op de factoren die van belang zijn bij een
vestigingsplaatskeuze en tot nieuwe afwegingen leiden bij de waardering van een
vestigingsplaats. Daarom worden eerst de resultaten van de projecten circulaire

In 2017 heeft biotechbedrijf ChainCraft zich
gevestigd in Prodock. Foto: Eveline Renaud

economie en energietransitie afgewacht alvorens het vestigingsbeleid van start gaat.

Relatie met andere projecten:
Monitor Ruimte-intensivering, Sluis en Haven
Informatie Punt (SHIP), Onderwijs & Arbeidsmarkt,
Energietransitie, Circulaire economie, Transformatie
van de Achtersluispolder en Haven-Stad Amsterdam.
Mijlpalen:
•

Voor het ontwikkelen van een gezamenlijk
vestigingsbeleid wordt in november 2018 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)
INHOUD EN VOORTGANG:
SHIP heeft op 31 maart 2017 zijn deuren geopend voor het
publiek. In SHIP krijgt de bezoeker informatie over het gebied,
de werking en bouw van de sluizen, innovatie en beroepen in
het gebied. Een bezoek aan het informatiecentrum wordt extra
aantrekkelijk door een rondleiding onder leiding van een gids.
In vogelvlucht informeert deze gids over de bijzonderheden
van het NZKG en over het bouwproces van de zeesluis. De
rondleidingen vinden twee keer per dag plaats, om 11.00 uur
en 14.00 uur.
Ook heeft SHIP een restaurant waar de bezoeker uitkijkt op
het sluizencomplex en het Noordzeekanaal. Meer informatie

DOELSTELLING:

over het centrum is te vinden op de website www.ship-info.nl.

SHIP zorgt voor een sterkere profilering van de regio door

Inmiddels hebben in 2017 ruim 42.000 mensen SHIP bezocht.

informatie te geven over de bouw van de nieuwe zeesluis,

De introductiefilm van de regio, die de bezoeker meeneemt

de toekomst van de regio, vestigingsmogelijkheden voor

naar het gebied, is in 2017 genomineerd op het Holland Film

bedrijven, duurzaam en innovatief ondernemen en tech-

Festival.

nische beroepen en opleidingen.

Omdat de vraag naar technisch personeel alleen maar stijgt
en de vergrijzing groot is bij de bedrijven in het NZKG, is het
belangrijk dat voldoende jongeren kiezen voor een technisch

TREKKER:

beroep. Voor leerlingen van vmbo klas 2 en havo/vwo klas 3 die

Provincie Noord-Holland.

voor een profielkeuze staan, wordt er een lesprogramma ontwikkeld. Dit lesprogramma is een voorbereiding op een bezoek
aan SHIP door deze leerlingen. Het lesprogramma zal vanaf
komend schooljaar te downloaden zijn van de website van SHIP.

BETROKKEN PARTIJEN:
Partners Bestuursplatform, bedrijfsleven en onderwijs.

Kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisscholen en
scholieren uit de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs uit het NZKG, kunnen in SHIP educatieve wetenschaps-

van SHIP en de mogelijkheid om als bedrijf gebruik te maken

en technologieworkshops volgen. Met het interesseren van

van de VIP-room en horecaruimte, met een geweldig uitzicht,

jongeren voor techniek kunnen we maar beter tijdig beginnen.

hebben diverse bedrijven zich al aangemeld als sponsor.

In het Technolab worden met twee watertafels techniekworkshops gegeven die gericht zijn op het sluis- en havenge-

Relatie met andere projecten:

bied. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een stroomversnelling

Zeetoegang IJmond, Gezamenlijk vestigingsbeleid, Onderwijs &

nabootsen of leren hoe een schip stabiel geladen moet worden

Arbeidsmarkt.

om schipbreuk te voorkomen. Er zijn lessen over stroming en
verzanding in de havenbouw, over de sleepvaart en over de

Mijlpalen:

zeilvaart. In 2017 hebben twaalfhonderd basisschoolleerlingen

• In de zomer van 2018 komen de sluisdeuren van de nieuwe

deelgenomen aan de workshops.

sluis aan in IJmuiden. SHIP, dat vlakbij de bouwlocatie ligt, zal
hieraan extra aandacht besteden.

SHIP is een gezamenlijk project van het Bestuursplatform NZKG,
onder verantwoordelijkheid van de Provincie Noord-Holland. De

Communicatie:

exploitatie is voor vijf jaar uitbesteed. Gezien de doelstellingen

Website SHIP www.ship-info.nl.
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4.2 GROEN EN LANDSCHAP NZKG
INHOUD EN VOORTGANG:
De ruimtelijke druk op het gebied is groot. Tegelijkertijd is
groen essentieel voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Om
op een andere wijze naar het landschap te kijken heeft de provincie in overleg met belanghebbenden een zogeheten ‘kijkwijzer’ ontwikkeld. Op 12 april 2017 is de ‘Kijkwijzer landschap
NZKG’ vastgesteld door het Bestuursplatform NZKG.
De kijkwijzer biedt een eenduidige manier van kijken naar het

beide polders en de haven. De ‘Kijkwijzer’ beoogt een kwalita-

landschap rondom het Noordzeekanaal. Op deze manier zien

tief kader te geven, waarmee de landschapscomponent vanuit

belanghebbenden dezelfde kwaliteiten, ambities en mogelijk-

de ‘Visie NZKG 2040’ meer kleur krijgt.

heden van onderdelen van dit landschap. De kijkwijzer is
bedoeld als inspiratie voor gemeenten bij het bedenken en

De gemeente Beverwijk gebruikt de ‘Kijkwijzer’ inmiddels als

uitwerken van ruimtelijke initiatieven. Het document biedt

inspiratie voor de uitwerking van haar project ‘De Tuinen van

onder andere een kader voor de ontwikkeling van onderbelich-

Beverwijk’. De provincie Noord-Holland ondersteunt dit en

te gebieden binnen het NZKG: de Wijkermeerpolder en de

denkt mee met de doelstelling van het project om de verbin-

Houtrakpolder. Zowel de Wijkermeerpolder als de Houtrakpol-

ding te optimaliseren tussen Beverwijk en de naastgelegen

der had een reservering voor een eventuele uitbreiding van de

Wijkermeerpolder.

Amsterdamse haven en bleven daarmee achter in ontwikkeling
ten opzichte van hun omgeving. De reservering van de haven

Relatie met andere projecten:

op de Wijkermeerpolder verdwijnt, waardoor hier meer moge-

Natuur, recreatie of agrarische functies Houtrakpolder & com-

lijkheden komen. In de ‘Kijkwijzer’ staat een uitwerking van

penserende maatregelen bij ontwikkeling van een haven in de
Houtrakpolder.

DOELSTELLING:
Het versterken van het groen, landschap en recreatie aan
weerszijden van het Noordzeekanaal. Door het versterken
van het groen, wordt de (be)leefbaarheid vergroot en
daarmee de internationale concurrentiepositie van het
gebied.

TREKKER:
Provincie Noord-Holland.

BETROKKEN PARTIJEN:
De gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk, Velsen,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de bedrijven Tata
Steel IJmuiden B.V., Havenbedrijf Amsterdam NV, Zeehaven
IJmuiden N.V. en Rijkswaterstaat vanwege hun grote
belangen in het NZKG.
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4.3 NATUUR, RECREATIE OF AGRARISCHE FUNCTIES HOUTRAKPOLDER & COMPENSERENDE
MAATREGELEN BIJ ONTWIKKELING VAN EEN HAVEN IN DE HOUTRAKPOLDER
INHOUD EN VOORTGANG:

Mijlpalen:

In de Houtrakpolder (gemeente Haarlemmerliede en Spaarn-

• Het Groene Schip wordt uiteindelijk dertig meter hoog, waarna

woude) komt een groot natuur- en recreatiegebied. Het gebied

het werk zal worden afgerond in het najaar van 2018. Hierna

moet een natuurlijke grens worden tussen het drukke, aan-

volgt de oplevering aan grondeigenaar Staatsbosbeheer.

grenzende Westelijk Havengebied (Westpoort) van Amsterdam
en de groene bufferzone Spaarnwoude. Hiervoor is een spe-

• Staatsbosbeheer is in gesprek met ondernemers om aan het
Groene Schip een recreatieve invulling te geven.

ciaal ontwerp gemaakt, genaamd het ‘Groene Schip’. De dertig
meter hoge terp van dit kunstwerk aan het Noordzeekanaal

Communicatie:

wordt een trekpleister voor recreanten.

Communicatie verloopt zowel via gemeentelijke communicatiemiddelen als via de website en het Digitale Nieuwsblad.

Afvalzorg werkt sinds 2012 aan dit project waar in totaal circa

Eventueel wordt actief informatie verstuurd aan de doelgroe-

drie miljoen kubieke meter (m3) aan secundaire bouwstoffen

pen en aan de directe omgeving. Staatsbosbeheer gebruikt de

wordt toegepast. Een groot deel van Het Groene Schip wordt

eigen kanalen voor communicatie.

gemaakt met bodemas van afvalenergiecentrales. Dit is het
materiaal dat overblijft na verbranding van afval.

DOELSTELLING:
De bovenste laag van het Groene Schip zal ongeveer drie

Het gebied Houtrakpolder wordt heringericht. Natuur-

hectare groot worden. Via een openbare inschrijving konden

ontwikkeling staat centraal. De herindeling heeft ook

ondernemers een voorstel indienen voor recreatief gebruik

tot doel dat het gebied voldoet aan de wensen van de

van dit platform. Dit heeft een ondernemer opgeleverd die een

hedendaagse recreant. Dat betekent vooral meer actieve

horecacomplex zal inrichten op het Groene Schip. Conform de

beleving en sportieve activiteiten als aanvulling op ‘kijk

visie recreatiegebied Spaarnwoude wordt de Houtrakpolder

en wandelgroen’.

ingericht voor extensieve recreatie. Dit betekent veel natuur,
met fiets- en wandelpaden (struinpaden). Ook wordt aandacht
besteed aan meer actieve (sport)beleving, zoals de nieuwe
footgolfbaan.

TREKKER:
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en

Relatie met andere projecten:

Staatsbosbeheer.

Groen en landschap NZKG.

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

BETROKKEN PARTIJEN:
Partners Bestuursplatform NZKG, Recreatieschap
Spaarnwoude, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap,
Natuurmonumenten, Afvalzorg en particulieren.
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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. Om hierop beter zicht te krijgen zal de

Het inzichtelijk maken van de

provincie de woningbouwopgave en de gerealiseerde woningen in de gemeenten

woningbouwproductie, de plan-

langs het Noordzeekanaal apart in beeld brengen. In november 2017 is de Monitor

capaciteit en de vraag (kwantitatief

Woningbouw 2017 vastgesteld. In de zomer 2018 zal de woningbouwmonitor ver-

en kwalitatief) in het NZKG.

schijnen. Dit wordt onder de aandacht gebracht via de NZKG-nieuwsflits.
Relatie met andere projecten:
Monitor Ruimte-intensivering.

TREKKER:
Provincie Noord-Holland.

Mijlpalen:
• De Monitor Woningbouw 2018 verschijnt rond de zomer van 2018.
Communicatie:

BETROKKEN PARTIJEN:

Op de website van de provincie Noord-Holland verschijnt de nieuwe monitor:

Partners van het Bestuursplatform

www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Woonbeleid.

NZKG.

Bron: Provincie
Noord-Holland

20

UITVOERINGSPROGRAMMA NOORDZEEKANAALGEBIED

DOELSTELLING:
Het verbeteren van de milieusituatie. Dit voor een beter

4.5 MILIEUDIALOGEN IN HET NZKG

leefklimaat, daarnaast het mogelijk blijven maken van
economische ontwikkeling.

INHOUD EN VOORTGANG:
Op initiatief van de IJmondgemeenten en de provincie NoordHolland is in 2012 de Milieudialoog IJmond gestart. Centraal

TREKKER:

hierin staat de balans tussen ruimte voor economische

Provincie Noord-Holland.

ontwikkeling en die tussen leefklimaat en milieu in de IJmond.
Directe aanleiding voor de milieudialoog was de berekende
overschrijding van de norm voor fijnstof (PM10) in Wijk aan Zee.
In 2016 is de milieudialoog Westpoort gestart.

BETROKKEN PARTIJEN:

Ondanks het feit dat er geen wettelijke overschrijdingen zijn

Milieudialoog IJmond: Ministerie van IenW, Rijkswater-

in het NZKG als het gaat om geluid, fijnstof en geur, vinden

staat, Zeehaven IJmuiden, Tata Steel IJmuiden B.V.

overheden en het bedrijfsleven het belangrijk om in een

Havenbedrijf Amsterdam NV, Ondernemersvereniging

informele setting hun kennis te delen en informatie uit te

IJmond, GGD Kennemerland, Omgevingsdienst IJmond en

wisselen over milieuonderwerpen en relevante ontwikkelingen

Omgevingsdienst NZKG en gemeenten Heemskerk, Velsen,

in het gebied. Thema’s die onder andere aan de orde zijn

Beverwijk.

geweest, zijn: energiebesparing in de industrie en bij bedrijven,

Milieudialoog Westpoort: Havenbedrijf Amsterdam NV,

de circulaire economie, de programmatische aanpak stikstof

Omgevingsdienst NZKG, Ondernemersvereniging West-

en andere milieuthema’s. In de milieudialoog IJmond is er

poort, ORAM, gemeenten Amsterdam en Zaanstad.

specifieke aandacht voor luchtkwaliteit en gezondheid.
Relevante uitkomsten worden indien nodig omgezet in

Mijlpalen:

acties. Zo zijn de gezamenlijke partijen in de IJmond in 2014

De partners van de milieudialogen kijken vooruit en verkennen

gestart met projecten voor verbetering van de luchtkwaliteit,

welke gezamenlijke nieuwe kansen en aanknopingspunten

bijvoorbeeld walstroomvoorzieningen. Deze projecten zijn in

zich voordoen. Bureau Antea heeft hiervoor van de provincie

2017 allemaal afgerond.

Noord-Holland opdracht gekregen en zal een strategisch
voorstel maken. Dit zal later in 2018 worden gepresenteerd

Relatie met andere projecten:

bij een gezamenlijke milieudialoog. Daarnaast wordt er

Zeetoegang IJmond, Ontwikkeling Averijhaven, Leefbaarheid in

toegewerkt naar een milieucafé in juni. Een milieucafé heeft

het NZKG, Energietransitie, Circulaire economie.

een bredere setting dan een milieudialoog.
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4.6 ZEETOEGANG IJMOND
INHOUD EN VOORTGANG:
DOELSTELLING:

Na bijna honderd jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Daarom

De nieuwe zeesluis biedt ruimte aan

heeft het Rijk, samen met de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland,

steeds groter wordende schepen,

besloten een nieuwe zeesluis te laten bouwen. Rijkswaterstaat heeft deze nieuwe

verbetert de bereikbaarheid van

sluis innovatief aanbesteed via een zogenaamd Design, Build, Finance and Maintain

de haven van Amsterdam en geeft

contract (DBFM). Hierbij is de opdrachtnemer – in dit geval aannemersconsortium

een impuls aan de economie van de

OpenIJ – zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw als voor de financie-

regio.

ring en het onderhoud voor een periode van 26 jaar na de ingebruikname van de
nieuwe zeesluis.
Sinds begin 2016 werkt OpenIJ aan de nieuwe sluis van zeventig meter breed,

TREKKER:

vijfhonderd meter lang en achttien meter diep. Met deze lengte en breedte is het de

Rijkswaterstaat.

grootste zeesluis van de wereld. Niet alleen vanwege de omvang is dit een uitdagend
werk. Tijdens de bouw blijft zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als het
sluizencomplex zelf zoveel mogelijk bereikbaar. De nieuwe sluis is naar verwachting
eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

BETROKKEN PARTIJEN:
Partners Bestuursplatform NZKG.

Om te voorkomen dat het zoute water het Noordzeekanaal instroomt wanneer de

Convenantpartners Havenbedrijf

grote sluis open gaat, is er in overleg met waterschappen, provincie Noord-Holland

Amsterdam NV (namens de

en Deltares gezocht naar een oplossing. Het ontworpen systeem heet selectieve ont-

gemeente Amsterdam) en de

trekking. Om de robuustheid hiervan te toetsen heeft men deze selectieve onttrek-

provincie Noord-Holland. Dit project

king getest op de sluis ‘De Helsdeur’ in Den Helder.

wordt medegefinancierd vanuit het
CEF-programma (voorheen TEN-T)

Foto: Topview Luchtfotografie namens OpenIJ

van de Europese Unie.
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Foto: Gerrit Serné namens Rijkswaterstaat

Inmiddels zijn de volgende mijlpalen behaald:

2019

Q2 2017: • bouwkuipen deurkassen gerealiseerd en droog

• Invaren sluisdeuren.

gepompt; ingebruikname logistiek centrum

• Start aanbesteding selectieve onttrekking.

OpenIJ aan de Alaskahaven;

• Eind 2019: ingebruikname nieuwe zeesluis.

Q3 2017: • ingebruikname tijdelijke brug voor wegverkeer
over bouwkuip drempel buitenhoofd; snijranden

Communicatie:

caissons gerealiseerd;

De doelgroepen worden geïnformeerd via diverse kanalen,

Q4 2017: • start bouw nieuw bediengebouw, betonstorten

zoals de projectwebsite www.rws.nl/nieuwezeesluisijmuiden,

voor vloeren deurkassen afgerond; start bouw

Facebook (Rijkswaterstaat Zeesluis IJmuiden), de digitale

wanden deurkassen; tijdelijke hoogwaterkering

nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt, informatiebijeenkom-

zuidwesthoek nieuwe zeesluis gerealiseerd;

sten, mailings, regionale kranten en het burenoverleg met

wachthuisjes Noordersluis verplaatst;

vertegenwoordigers van direct omwonenden en bedrijven. Via

diepwanden ten behoeve van de kolkwanden

Facebook is de voortgang van de bouw van de sluis ‘live’ te

gerealiseerd;

volgen, met drie keer per week een fotoreeks die de voortgang

Q1 2018: • afbouw kolkwanden, opbouw wanden caissons.

in beeld brengt.
In de maanden tussen twee nieuwsbrieven publiceert

Relatie met andere projecten:

Rijkswaterstaat een fotoreportage op de website die de voort-

Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP), Ontwikkeling Averij-

gang goed in beeld brengt. Nieuwsbriefabonnees ontvangen

haven, Provinciaal Inpassingsplan Aanpassing Geluidzones

een link naar de nieuwste editie. Daarnaast vinden met de

Westpoort en HoogTij (afgerond), Milieudialogen in het NZKG.

samenwerkingspartners - Havenbedrijf Amsterdam NV, de
provincie Noord-Holland en gemeente Velsen - bijeenkomsten

Mijlpalen:

plaats om hen goed geïnformeerd te houden over de

2018

voortgang. Het project is voor vragen altijd te bereiken via

• Afbouwen kolkwanden.

nieuwezeesluisijmuiden@rws.nl.

• Caissons afzinken, wanden deurkassen afbouwen.
• Transport naar Nederland, afmonteren sluisdeuren in logistiek centrum OpenIJ Alaskahaven.
• Voorbereiden aanbesteding selectieve onttrekking.

APRIL 2018

23

4.7 ONTWIKKELING AVERIJHAVEN
INHOUD EN VOORTGANG:
Dit Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte (MIRT) project is enerzijds geba-

DOELSTELLING:

seerd op een onderzoek naar de nautische veiligheid van de huidige lichterlocatie.

Het project verbetert de nautische

Een aantal bulkschepen, bestemd voor de haven van Amsterdam, wordt zo diep afge-

veiligheid door het lichteren te

laden dat zij moet worden ‘gelichterd’ (gedeeltelijk gelost) om met de juiste diepgang

verplaatsen naar de nieuw aan te

door te varen. De belangrijkste reden voor het lichteren is dat de Velsertunnel en de

leggen locatie in de Averijhaven

Coentunnel de maximale diepgang van het Noordzeekanaal beperken. Het passeren

en de huidige lichtervoorziening te

van grote schepen (bulk/containers) in de IJ-geul naast de gelichterde kolenschepen

verwijderen.

is nautisch onveilig.
Met het inrichten van de Averijhaven als baggerdepot hebben in 1996 het Rijk, de
gemeente Amsterdam en de gemeente Velsen een convenant opgesteld over het
toekomstig gebruik van de Averijhaven. Het bestemmingsplan Averijhaven is door de

TREKKER:

gemeenteraad van Velsen vastgesteld op 29 juni 2016 en is inmiddels onherroepelijk.

Ministerie van IenW voor het

Hiermee is ruimtelijk vastgelegd dat de lichterhaven in de Averijhaven kan worden

MIRT-project, de Provincie Noord-

aangelegd.

Holland voor de ontwikkeling naar

Door een initiatiefgroep van Haven Amsterdam NV, Tata Steel IJmuiden B.V., Zeehaven

energiehaven.

IJmuiden N.V. en AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Ports) is een alternatief plan
gepresenteerd: de Averijhaven als Energiehaven. Vervolgens hebben Havenbedrijf
Amsterdam NV, de provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen, Rijkswaterstaat
West-Nederland Noord (WNN), het Ministerie van IenW en Tata Steel geconstateerd

BETROKKEN PARTIJEN:

dat zij gezamenlijk willen werken aan de (milieu)technische, nautisch-veilige, econo-

Gemeente Velsen, Havenbedrijf

mische en financiële haalbaarheid van de omvorming van het huidige slibdepot tot

Amsterdam NV, Tata Steel IJmuiden

bedrijventerrein voor onder andere offshore wind. Dit om tot een afgewogen besluit-

B.V., Rijkswaterstaat en de Provincie

vorming te komen. Hierbij spelen de nautische veiligheid en het ontmantelen van het

Noord-Holland.

baggerdepot, conform de afspraken in het convenant Averijhaven, een belangrijke rol.
Besluitvorming over de ontwikkeling van een energiehaven moet plaatvinden op
basis van een haalbaarheidsstudie. Dit om alle partijen zekerheid te geven over de te

Mijlpalen:

nemen acties en investeringen.

Het MIRT-project kent in de realisatie
twee projectonderdelen:

Relatie met andere projecten:

•

Zeetoegang IJmuiden en Energietransitie.

Het ontmantelen van het baggerspeciedepot Averijhaven (in goede
samenwerking met Rijkswaterstaat
Midden-Nederland), realisatie 2019 –
2020.

•

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

Energiehaven:
•

Besluitvorming over de haalbaarheid.

Communicatie:
De Klankbordgroep lichteren en de
website van Rijkswaterstaat
www.rijkswaterstaat.nl. Communicatie
over het bestemmingsplan vindt plaats
in overleg met Rijkswaterstaat door de
gemeente Velsen.
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4.8 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 vier 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

De Wilhelminasluis in Zaandam.

leefbaarheid in de regio.
Wilhelminasluis
De Wilhelminasluis in Zaandam wordt verbreed, verlengd en

DOELSTELLING:

verdiept tot 14 x 156 x 4,7 meter. De uitvoeringswerkzaam-

Het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Zaan door

heden zijn gestart in april 2014. Door tekortkomingen in het

het vernieuwen van de Wilhelminasluis in Zaandam en de

ontwerp van de opdrachtnemer is stagnatie opgetreden van

Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer.

het werk. De nieuwe sluishoofden zijn constructief afgebouwd
en de oorspronkelijke doorvaartbreedte is hersteld. Er is funderingsherstel uitgevoerd aan een belendend pand. Het ontwerp
van de sluiskolk is herzien en afgerond. De nieuwe vergunnin-

TREKKER:

gen zijn verleend.

Provincie Noord-Holland.

Er is een verschil van mening tussen opdrachtgever en -nemer
over het vervolg van de bouwwerkzaamheden. De zaak is
voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA).
Deze doet naar verwachting definitief uitspraak in het tweede

BETROKKEN PARTIJEN:

kwartaal van 2018. De werkzaamheden worden naar verwach-

Deelnemers stuurgroep: gemeente Zaanstad, gemeente

ting afgerond in 2019.

Wormerland, Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het

Zaanbrug

ministerie van IenW, evofenedex (ondernemersorganisatie

De Zaanbrug wordt op de huidige locatie vernieuwd. De door-

voor logistiek) en de Kamer van Koophandel.

vaartbreedte gaat van 12 naar 16,5 meter, de doorvaarthoogte
van 2,35 naar minimaal 2,88 meter. Voor de gestegen projectkosten hebben de samenwerkende partijen afspraken gemaakt.

Relatie met andere projecten:

De aanbesteding van het werk zal in de eerste helft van 2018

Verbinding A8-A9, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn A7/

kunnen starten. De uitvoeringsperiode is van medio 2019 tot

A8, Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam (NowA)/A9

en met 2020.

Alkmaar/Raasdorp en Ontwikkelingen langs de Zaan.
Mijlpalen:
• Wilhelminasluis: Hervatting uitvoeringswerkzaamheden.
• Zaanbrug: Gunning van het werk in het vierde kwartaal
van 2018
Communicatie:
• Wilhelminasluis: www.wilhelminasluiszaandam.nl, twitter
@WsluisNH, digitale nieuwsbrieven (abonneren via de
website), sluislezingen.
• Zaanbrug: www.nieuwezaanbrug.nl, twitter

Schetsontwerp Nieuwe Zaanbrug, van architect Joris Smits,
Royal HaskoningDHV.

@NieuweZaanbrug, digitale nieuwsbrieven
(abonneren via de website), informatiebijeenkomsten.
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4.9 MEER BEREIKEN NOORDWESTKANT AMSTERDAM/A9 ALKMAAR/RAASDORP
INHOUD EN VOORTGANG:
DOELSTELLING:

Het onderzoek bereikbaarheid noordwestkant Amsterdam is afgerond. Een combinatie

Het samen met de omgeving in

van maatregelen voor de fiets, het openbaar vervoer, de ruimtelijke ordening en de

beeld brengen van innovatieve

weginfrastructuur heeft het meeste effect op verbetering van de bereikbaarheid in

en duurzame oplossingen om de

het gebied Noordwestkant Amsterdam (NowA). Er is niet één totaaloplossing die alle

bovenlokale bereikbaarheid in de

problemen oplost, daarvoor zijn de onzekerheden te groot. Dat is de conclusie van een

corridor Alkmaar-Haarlemmermeer

uitgebreid onderzoek dat het Rijk heeft verricht met andere overheden en organisaties.

te verbeteren én om knelpunten op
de A9 op te lossen.

De partijen hebben vervolgafspraken gemaakt over kansrijke maatregelen die de
bereikbaarheid verbeteren. Het gaat om oplossingen voor verwachte knelpunten in
het wegennet en het openbaar vervoer in en rondom Alkmaar–IJmond-Haarlem–
Amsterdam voor de jaren 2020 tot 2040.

TREKKER:
Ministerie van IenW, regio

Voorbeelden van de maatregelen zijn:

Alkmaar, regio IJmond, Haarlem/

• Het ontwikkelen van OV-knooppunten op de Zaan- en Kennemerlijncorridor

Haarlemmermeer en TLN
(adviserend opdrachtgever).

(wonen en bedrijvigheid);
• In de recent verleende concessie Haarlem-IJmond zijn twee buslijnen opgenomen
die zorgdragen voor een betere bereikbaarheid tussen Haarlem/Haarlemmermeer
en Amsterdam Zuid(oost);
• Het in de vaart houden van de tweede pont over het Noordzeekanaal in de IJmond

BETROKKEN PARTIJEN:
Ministerie van IenW (initiatiefnemer),

in 2018;
• Daarnaast adviseren de partijen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijkswaterstaat, provincie Noord-

(IenW) om een MIRT-verkenning te starten naar de ontvlechting van knooppunt A9

Holland, gemeenten in de corridor

Rottepolderplein in het kader van het Programma Bereikbaarheid van, naar en in

Alkmaar-Haarlemmermeer,

de MRA. In het bestuurlijk overleg MIRT van 15 maart 2018 hebben Rijk en regio

Omgevingsdienst IJmond, Transport

besloten deze verkenning te starten. Hiervoor heeft het Rijk euro 30 miljoen

en Logistiek Nederland, diverse

gereserveerd, vanuit de beschikbaar gestelde middelen uit het wegenbudget (euro

bedrijven, kennisinstellingen en

200 miljoen).

maatschappelijke organisaties.
De volledige eind-

De brede betrokkenheid van deze
partijen onderstreept het belang
dat zij hechten aan NowA en aan

Het knooppunt Rottepolderplein nabij Haarlem.

rapportage, bestuurlijke
bevindingen en andere

de bereikbaarheid van de corridor

documentatie zijn te

Alkmaar-Haarlemmermeer.

raadplegen op de website
www.mirtnowa.nl.
Relatie met andere
projecten:
Verbinding A8-A9,
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn A7/A8.
Communicatie:
Website www.mirtnowa.nl
en de NowA-nieuwsbrief.
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4.10 CORRIDORSTUDIE AMSTERDAM-HOORN A7/A8
INHOUD EN VOORTGANG:

Foto: Rijkswaterstaat

De bereikbaarheid in het gebied

DOELSTELLING:

tussen Amsterdam en Hoorn

Het verbeteren van de bereikbaarheid

staat onder druk. De afgelopen

in de corridor Amsterdam-Hoorn om

jaren zijn al maatregelen

daarmee een bijdrage te leveren aan

genomen, zoals de aanleg van

de ambities van Rijk en regio, zoals

spitstroken, om de filedruk op

het versterken van de economische

korte termijn te verminderen.

concurrentiepositie en het zorgen

Om ook in de toekomst de be-

voor een aantrekkelijke leefomgeving.

reikbaarheid tussen Amsterdam
en Hoorn te verbeteren, heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) in 2015 besloten een zogeheten MIRT-verkenning te starten naar
mogelijke maatregelen. Hierbij gelden de volgende drie ambities:

TREKKER:

1.

er is nadrukkelijk aandacht voor maatregelen op het onderliggend wegennet,

Ministerie van IenW.

2.

rekening houden met – en waar mogelijk het versterken van – landschappelijke,

het fietsnetwerk en het OV-netwerk (spoor en buslijnen);
natuurlijke en cultuurhistorische waarden;
3.

rekenschap geven van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten in het zoeken

BETROKKEN PARTIJEN:

naar oplossingen voor de bereikbaarheid.

Bestuurlijk overleg: Partners
Bestuursplatform NZKG, Stadsregio

Op 20 april 2017 hebben de bestuurders van de samenwerkende overheden besloten

Amsterdam en gemeenten aan de

welke maatregelen wel en niet verdergaan naar de volgende fase. Dit op basis van

corridor Amsterdam-Hoorn.

hun bijdrage aan de bereikbaarheid.

Hiernaast zijn betrokken: gemeenten

De maatregelen die verdergaan, zijn geclusterd in verschillende maatregelen. Deze

die niet aan de A7/A8 grenzen maar

variëren van investeringen in de fiets, het openbaar vervoer en gedragsverandering

wel een belang hebben. Voorts

van gebruikers tot en met het investeren in het hoofd- en onderliggend wegennet.

ProRail, belangenverenigingen,

Bij het openbaar vervoer wordt gedacht aan het vaker laten rijden van treinen. Voor

bedrijvenverenigingen,

de fiets denkt men aan het realiseren van fietssnelwegen en voor de wegen aan het

bewonersvertegenwoordigers,

ombouwen van knooppunt Zaandam, het verbreden van de A8 alsmede delen van de

natuurorganisaties et cetera.

A7 bij Purmerend en Hoorn.
Deze combinaties van maatregelen worden op dit moment verder beoordeeld en
getoetst aan de bijdrage die zij leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid
via de PlanMER. Tevens wordt er een inpassingsvisie opgesteld. Hierbij kijkt men

Foto: Rijkswaterstaat

nadrukkelijk naar de mogelijkheden van een duurzame en goede inpassing van de
verschillende maatregelen. Het overleg van de samenwerkende overheden heeft in
februari 2018 de kansrijke maatregelen verder verfijnd. Meer informatie hierover is te
vinden op www.corridoramsterdamhoorn.nl.
Relatie met andere projecten:
Verbinding A8-A9, Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam/A9 Alkmaar/Raasdorp.
Mijlpalen:
• Vaststellen kansrijke maatregelpakketten: eind 2018;
• Vaststellen ontwerp-Structuurvisie en plan-MER (voorkeursbesluit): naar verwachting eind 2018.
Communicatie: Website: www.corridoramsterdamhoorn.nl.
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4.11 VERBINDING A8/A9
INHOUD EN VOORTGANG:
Het ontbreken van een goede Oost-Westverbinding zorgt dagelijks voor files op de

DOELSTELLING:

provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige

Het verbeteren van de verbinding

overlast van onder meer sluipverkeer, geluidshinder en een slechte luchtkwaliteit.

tussen de A8 en A9 om geconstateer-

Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om de problemen nu

de leef- en bereikbaarheidsproblemen

en in de toekomst op te lossen. De regio heeft aan de hand van een studie naar de

op te lossen.

milieueffecten (PlanMER) meerdere alternatieven onderzocht op doelbereik en effecten voor mens, natuur en cultuur.
De huidige planstudie naar het verbeteren van de verbinding van de A8 met de A9 is

TREKKER:

gestart in 2014. Het doel van deze planstudie is te komen tot een voorkeursalterna-

Provincie Noord-Holland.

tief. In de studie zijn in eerste instantie zeven mogelijke alternatieven onderzocht. In
april 2016 bleken het ‘Nul-plus’-alternatief en het Heemskerk-alternatief het meest
kansrijk. De onafhankelijke commissie voor milieueffectrapportage beoordeelde in
juli 2016 ook het Golfbaanalternatief als kansrijk. Naar deze drie alternatieven is

BETROKKEN PARTIJEN:

daarom nader onderzoek gedaan.

Vervoerregio Amsterdam,
gemeenten Zaanstad, Uitgeest,

De onderzoeken werden voor de zomer van 2017 afgerond, waarna de onderzoeks-

Heemskerk, Beverwijk en Velsen en

rapporten van de planstudie werden vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode is

Rijkswaterstaat.

op 1 oktober 2017 afgesloten. De stukken die ter inzage lagen, omvatten één hoofdrapport, zeventien achtergrondrapporten, drie ontwerpboeken en drie bijlagen. Eind
september 2017 oordeelde de onafhankelijke commissie voor milieueffectrapportage

Relatie met andere projecten:

positief over het gedane onderzoek. De PlanMER bevat volgens de commissie de

Meer Bereiken Noordwestkant Amster-

essentiële milieuinformatie om een besluit te kunnen nemen over een voorkeursal-

dam/A9 Alkmaar/Raasdorp en Corridor-

ternatief.

studie Amsterdam-Hoorn A7/A8.

UNESCO Werelderfgoed: de Stelling van Amsterdam
Het project Verbinding A8-A9 speelt in het gebied van de Stelling van Amsterdam.

Communicatie:

Daarom is er (in 2015) onderzoek gedaan naar de effecten die de alternatieven

Meer informatie is te vinden op de web-

hebben op dit werelderfgoed. Eind 2017 oordeelde ICOMOS, het adviesorgaan van

site www.verbindinga8-a9.nl. Op Twitter

UNESCO, dat geen van de drie voorliggende alternatieven voor de Verbinding A8-A9

is het project te volgen via @Verbindin-

acceptabel is.

gA8A9. Vragen kunnen worden gesteld

Omdat de provincie inzet op aanleg van de Verbinding A8-A9 en behoud van de

via A8-A9@noord-holland.nl. Het project

werelderfgoedstatus voor de Stelling van Amsterdam, hebben Gedeputeerde Staten

organiseert regelmatig bewonersbij-

van Noord-Holland besloten in gesprek te gaan met de ministeries van Infrastruc-

eenkomsten. Deze worden aangekon-

tuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de betekenis van het

digd via de eigen kanalen en de lokale

ICOMOS-advies.

huis-aan-huisbladen.

Masterplan Techniek Amsterdam. Foto: Henk Rougoor

4.12 ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT
INHOUD EN VOORTGANG:
De Amsterdam Economic Board heeft het Regioplan ‘Werk

DOELSTELLING:

maken van Talent’ uitgevoerd met hulp van het ministerie

De mismatch tussen de vraag van werkgevers en de

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee hebben ze

vaardigheden van de (met name lager en middelbaar

de basis gelegd om de samenwerking tussen bedrijfsleven en

opgeleide) beroepsbevolking op te lossen.

beroepsonderwijs vorm te geven.
Tevens zijn er in 2017 nieuwe publiek-private samenwerkingen verder uitgebouwd tussen het beroepsonderwijs en het
bedrijfsleven in de MRA. Zo zijn verschillende sectoren, zoals

TREKKER:

de maakindustrie, logistiek, food, procestechnologie en mobi-

Gemeente Amsterdam in samenwerking met het MRA-

liteitstechniek, intensiever gaan samenwerken. Voor de sector

bureau, Platform Economie.

metaal zijn de eerste stappen gezet. In een snel veranderde
arbeidsmarkt, waarin het onderwijs de technologische ontwikkeling niet kan bijhouden, is deze intensieve samenwerking
een uitstekend instrument.

BETROKKEN PARTIJEN:
Partners Bestuursplatform NZKG, ROC van Amsterdam,

Naast de initiatieven van de sectoren is in 2017 het House of

ROC Nova, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool

Skills officieel van start gegaan. Hierbij staat ‘Leven Lang Ont-

Windesheim, UvA (SEO en TIER), VU, TNO, FNV, CNV, Rand-

wikkelen’ centraal om te zorgen dat mensen duurzaam inzet-

stad, Manpower, UWV, Techniekraad Noord Holland en de

baar blijven. House of Skills is een samenwerkingsverband van

overheden, aangesloten bij het Platform Economie van de

brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties,

MRA.

kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio.
Relatie met andere projecten:

Communicatie:

Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP), Gezamenlijk vestigings-

Via de communicatie van House of Skills, het Masterplan

beleid.

Techniek Amsterdam, Techport, de Board en het MRA-bureau
wordt gecommuniceerd over de uitvoering van bovenstaande

Mijlpalen:

programma’s.

• Uitvoering pilots House of Skills;
• Mijnhouseofskills, platform voor werkgevers en werknemers;
• Realisatie regionaal transitiefonds.
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4.13 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, inclusief de Parallelweg/Woonboulevard.
Daarbij zijn uiteraard de marktomstandigheden essentieel.
Deze transformatie komt aan de orde in de visie voor de
bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer die in 2018 vorm
moet gaan krijgen.
De binnenstad van Beverwijk wordt door het spoor en de
A22 gescheiden van haven De Pijp en de Woonboulevard. De
gemeente Beverwijk wil de relatie tussen de binnenstad en
de haven/bedrijventerreinen versterken. Als eerste stap is er

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

een gebiedsvisie opgesteld voor de herstructurering van de
Woonboulevard/Parallelweg en de 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.

DOELSTELLING:

De herinrichting van de Kop van de haven is in de loop

Het versterken van de relatie van de binnenstad van

van 2016 afgerond. Vanaf de Parallelweg bestaat nu weer

Beverwijk met de haven en bedrijventerreinen.

een directe relatie met het water van de haven. Verlaagde
houten kades en afmeerpalen maken het aantrekkelijk voor
de recreatievaart om Beverwijk aan te doen. Daar draagt
ook het nieuw ingerichte maaiveld aan bij, met speciale

TREKKER:

schemerlampachtige straatlampen, opklimmend groen en

Gemeente Beverwijk.

bestrating als een ‘Oosters tapijt’.
De transformaties van de Parallelweg en de Kop van de haven

Relatie met andere projecten:

maken onderdeel uit van de vernieuwing van bedrijventerrein

Versterking en positionering haven De Pijp Beverwijk.

De Pijp.

Herinrichting van de kop van de haven. Foto: Jan de Waal
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DOELSTELLING:
Werken aan een organisatorische
en economische versterking van de
zeehaven van Beverwijk.
Haven De Pijp Beverwijk.

4.14 VERSTERKING EN POSITIONERING HAVEN DE PIJP BEVERWIJK

TREKKER:
Gemeente Beverwijk.

INHOUD EN VOORTGANG:
De gemeente Beverwijk bevindt zich in een traject van heroriëntatie op de
toekomstige ontwikkeling van de gemeentelijke zeehaven De Pijp. De gemeente

BETROKKEN PARTIJEN:

werkt toe naar een organisatorische en economische versterking van de haven.

Bij het nadenken over de versterking

Met De Pijp als onderdeel van het dynamische NZKG, hecht de gemeente Beverwijk

van de zeehaven en de wijze waarop

er veel waarde aan om de ontwikkelingen in breed verband te beschouwen. Met

deze kan worden gepositioneerd,

de partners in het NZKG wil de gemeente onderzoeken hoe men tot een verdere

is de input van meerdere partijen

versterking kan komen van deze belangrijke economische zone.

essentieel. Dat geldt uiteraard voor
de bedrijven uit Beverwijk die voor

De zeehaven is belangrijk voor Beverwijk en het NZKG. De Pijp is jaarlijks goed

hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn

voor de overslag van circa 900.000 ton goederen (inclusief binnenvaart) en een

van de haven. Daarnaast wordt input

toegevoegde waarde van ongeveer zestig miljoen euro. De zeehaven biedt directe

gevraagd aan belanghebbenden uit

en indirecte werkgelegenheid aan ongeveer vijfhonderd personen bij circa vijftig

de wijdere omgeving.

bedrijven. Elk jaar verwerkt de zeehaven meer dan tweehonderd zeeschepen en ruim
850 binnenvaartschepen.
De aanleiding voor het traject van heroriëntatie concentreert zich in beginsel op

Relatie met andere projecten:

drie vraagstukken: het beheer en onderhoud, de exploitatie en de organisatie van

Transformatie van de Pijp Beverwijk.

zeehaven De Pijp.
De gemeenteraad erkent dat de haven niet altijd de zorg kreeg die hij verdiende.

Mijlpalen:

Op basis van een verbeterprogramma is de afgelopen periode een grote inhaalslag

• Begin 2018 worden zowel de

gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe tarievenstructuur, reguliere

voorstellen over de uitkomsten van

onderhoudsplanning, andere aansturing, meer inzicht in de financiën, een nieuw Port

de marktconsultatie behandeld als

Security Plan enzovoorts. Het verbeteren van het havenbeheer blijft echter ‘werk

de vervolgstappen.

in uitvoering’. Wel is er door de kwaliteitsimpuls een basis ontstaan om naar de
toekomst te kijken.

Communicatie:
Afhankelijk van de voortgang wordt de

Op basis van eerdere besluitvorming heeft de gemeente Beverwijk eind 2017 de

communicatie bepaald.

marktconsultatie zeehaven De Pijp gehouden. De uitkomst van deze marktconsultatie
over de toekomst van zeehaven De Pijp is voor de gemeente Beverwijk aanleiding om
verder in gesprek te gaan met Zeehaven IJmuiden N.V.
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4.15 ONTWIKKELINGEN AAN HET IJ EN DE ZAAN

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

bieden. Gezien de samenhang tussen zowel het Amsterdamse

bouw schaars. Die ruimte moet dus worden gezocht op locaties

als het Zaanse deel van het programma worden deze ontwik-

die nu een andere functie hebben. De gemeente Amsterdam

kelingen behandeld in dezelfde paragraaf. Eerst gaan we in op

werkt aan grootschalige transformatie onder de naam ‘Ha-

het Amsterdamse deel van het programma, daarna komt het

ven-Stad’. Zaanstad werkt aan de transformatie van de Achter-

Zaanse deel aan bod.

sluispolder van haventerreinen naar gemengde woon-werkge-

Een schetsmatige verbeelding van een toekomstbeeld van Haven-Stad.

4.15.1 HAVEN-STAD AMSTERDAM
INHOUD EN VOORTGANG:
Haven-Stad bestaat uit twaalf deelgebieden1 ten westen en

met de nieuwe inzichten de mogelijkheid voor het realiseren

noordwesten van het centrum, waaronder oude havengebie-

van 40.000 tot 70.000 woningen en 45.000 tot 58.000 arbeids-

den. De opgave is deze deelgebieden te transformeren van

plaatsen.

monofunctionele gebieden naar gemengde en hoogstedelijke
woon-werkmilieus. Elk gebied heeft een eigen karakter en een

In de Ontwikkelstrategie Haven-Stad zijn de mogelijkheden

eigen tempo van ontwikkeling. Het programma Haven-Stad zet

onderzocht om te bouwen in hogere dichtheden in alle twaalf

in op de optimale benutting van de eigenheid van de gebie-

deelgebieden. Centraal in deze strategie staat:

den. Om dat te doen wordt voortdurend gezocht naar samen-

• welke mobiliteitsstrategie hogere dichtheden mogelijk kan

hang en evenwicht in de ontwikkeling van de gebieden.

maken;
• welke strategie voor de menging van functies ruimte geeft

In de Ontwikkelstrategie Haven-Stad zijn de ambities aanzien-

aan voldoende woningen, bedrijvigheid en voorzieningen in

lijk verhoogd ten opzichte van de eerdere transformatiestra-

het gebied;

tegie (vastgesteld in 2013). Dit met name door de structurele
druk op de Amsterdamse woningmarkt. Zo biedt Haven-Stad
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• welke kansen hogere verdichting biedt voor de duurzaamheidsdoelen van Amsterdam.
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De ontwikkelstrategie is geen plan, maar vormt het kader
voor verdere gebiedsuitwerkingen. Naast de afspraken uit

DOELSTELLING:

de Visie NZKG 2040, houdt de Ontwikkelstrategie rekening

Het ontwikkelen van de locaties binnen het programma

met afspraken uit het Convenant Houthaven/NDSM-werf.

Haven-Stad tot een gemengd stedelijk gebied om, met

Dit convenant is gesloten met enkele huidige bedrijven in

het oog op de groeiende vraag naar woningen, ruimte te

de Coen- en Vlothaven, de provincie Noord-Holland en de

bieden aan economische groei en de woningbouwopgave.

gemeente Amsterdam.
De Ontwikkelstrategie Haven-Stad is gekoppeld aan de
Milieueffectrapportage (MER) Haven-Stad. Deze MER maakt
duidelijk wat de consequenties zijn bij het realiseren van de

TREKKER:

gestelde ambities en welke keuzen daaraan voorafgaan. De

Gemeente Amsterdam.

uitgangspunten uit de ontwikkelstrategie zijn getoetst in
de MER en de uitkomsten van de MER zijn weer input voor
de ontwikkelstrategie. Gedurende de zomer van 2017 lagen
beide documenten ter inzage. Veel betrokkenen hebben

BETROKKEN PARTIJEN:

een inspraakreactie gegeven. In december 2017 stemde de

Havenbedrijf Amsterdam NV, stadsdelen Amsterdam

gemeenteraad van Amsterdam (met inachtneming van de

Nieuw-West, West, Noord en gemeente Zaanstad.

wijzigingen uit het inspraaktraject) in met de Ontwikkelstrategie Haven-Stad en de MER Haven-Stad.

1Sloterdijk 1, Sloterdijk Centrum, Coen- en Vlothaven, Alfadriehoek, Melkweg
Oostzanerwerf, Cornelis Douwes 0-1, Cornelis Douwes 2-3, Minervahaven
Noord / Minervahaven Zuid, Sportpark Transformatorweg / Amsterbaken,
Zaanstraat Emplacement, Groot Westerpark, Noorder IJplas.
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• Noordelijke IJ-oever:
In de Visie NZKG 2040 is afgesproken om de ingezette verstedelijking langs het IJ geleidelijk voort te zetten op plekken
waar zich mogelijkheden voordoen. Aangezien de Noordelijke
IJ-oever van Amsterdam overloopt in Zaanstad, werken beide
gemeenten hierin samen. Gezamenlijk hebben Amsterdam en
Zaanstad de opdracht verstrekt aan de bureaus Buiten, Must
en Urban Exchange om een economisch ruimtelijke visie te
ontwikkelen voor het totale plangebied. In het onderzoek zijn
de kansen in beeld gebracht voor transformatie op de korte en
lange termijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige
bedrijven op de terreinen en de bereikbaarheid van het gebied.
De studie is medio 2017 afgerond en aangeboden aan beide
gemeenteraden. Delen uit de studie zijn meegenomen in de
Ontwikkelstrategie Haven-Stad.
De twaalf deelgebieden
van Haven-Stad.

Relatie met andere plannen en projecten:
Vanuit Amsterdam West en langs de zuidelijke en noordelijke

Ontwikkelingen langs de Zaan, Transformatie van de Achterslu-

IJ-oever vindt stapsgewijs een transformatie plaats. Per gebied

ispolder, Monitor Ruimte-intensivering, Geluidverdeelplannen

worden de stand van zaken en de geplande ontwikkeling

Westpoort en HoogTij en Milieudialogen in het NZKG.

weergeven:
Mijlpalen:
• Sloterdijk Centrum en Sloterdijk I:

Q1 2018 • Het uitwerken van de moties die zijn aangeno-

In Sloterdijk Centrum is de transformatie in volle gang. Volgens

men bij het vaststellen van de Ontwikkelstrategie

het huidige bestemmingsplan kunnen hier in totaal twee-

Haven-Stad. Deze moties vragen om een verdie-

duizend woningen worden gerealiseerd via nieuwbouw en

pingsslag op onder andere de thema’s groen,

transformatie in de periode 2016-2025. De voorbereidingen

cultuur, energievoorziening en onderwijs.

voor woningbouw (minimaal tweeduizend woningen) voor

Q1 2018: • Besluitvorming over de voorkeurslocatie bij de

de volgende fase zijn gestart. Met het aanvaarden van de

verplaatsing van de Passenger Terminal Amster-

MER Haven-Stad is een aanpassing van het huidige bestem-

dam, wat mogelijk invloed heeft op de ontwikkelingen van Haven-Stad in hetzelfde gebied.

mingsplan mogelijk en komt de realisatie van deze fase een
stap dichterbij. De transformatie van het zuidelijke deel van

Q2 2018: • Het opzetten van een bedrijvenplatform waar

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

met het bedrijfsleven wordt gesproken over de

minimaal 3500 woningen worden gerealiseerd via sloop/

toekomstige transformatie van Haven-Stad.

nieuwbouw en transformatie.
Communicatie:
• Havengebied Amsterdam, Minervahaven:

Voor het programma Haven Stad, met alle uiteenlopende

De Minervahaven valt binnen het exploitatiegebied van

aspecten en doelgroepen, worden communicatiemiddelen op

Havenbedrijf Amsterdam NV. Hoewel conform het Convenant

maat ingezet. Wat in elk geval voor alle projecten, doelgroepen

Houthaven/NDSM-werf hier vanaf 2029 woningbouw mogelijk

en deelgebieden wordt ingezet, is de website

is, is het karakter van de Minervahaven de afgelopen jaren snel

www.amsterdam.nl/havenstad.

veranderd. Wel zijn er diverse kantoren gebouwd voor creatieve bedrijvigheid en er staan meer initiatieven te trappelen voor
een plek in de Minervahaven. Om deze initiatieven zo goed
mogelijk te begeleiden, waarbij tegelijkertijd ook rekening
wordt gehouden met de toekomstige transformatie naar een
woonwerkgebied, is in samenwerking met het Amsterdamse
havenbedrijf een Ruimtelijk Programmatisch Kader opgesteld
voor de Minervahaven. Dit kader kan dienen als basis voor de
herziening van het bestemmingsplan.
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4.15.2 SPRONG OVER HET IJ
INHOUD EN VOORTGANG:
Het is te druk op de veerponten op het IJ. De verwachting is

DOELSTELLING:

dat door de geplande woningbouw in Amsterdam-Noord deze

De verbinding verbeteren tussen het centrum van

drukte nog zal toenemen. Om snel, gemakkelijk en veilig naar

Amsterdam en Amsterdam-Noord voor voetgangers en

de overkant van het IJ te kunnen blijven gaan, is een structurele

fietsers.

verbetering nodig van de verbinding tussen beide oevers.
De bouw van de brug is veelvuldig besproken in het Bestuursplatform, omdat deze ontwikkeling haaks kan staan op de doelstelling van een goede bereikbaarheid van het NZKG over water.

TREKKER:

Partijen in het Bestuursplatform zijn verdeeld over deze brug

Gemeente Amsterdam.

omdat een tunnel ook een goed alternatief kan zijn. De bouw
van deze brug zal in 2018, als het nieuwe college van Amsterdam is benoemd, terugkeren op de agenda van het Bestuursplatform. Dit om gezamenlijk te bezien welke impact dit gaat krijgen

BETROKKEN PARTIJEN:

op de uitvoering van de Visie NZKG 2040.

Amsterdammers, Vervoerregio, Rijkswaterstaat, Provincie,
Rijk en Havenbedrijf Amsterdam NV.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft in juli 2017 het voorkeursbesluit Sprong over het IJ genomen. Hiermee heeft de raad
opdracht gegeven om vijf maatregelen verder uit te werken en

Door de geplande bouw van de brug kunnen de grote cruise-

besluitvorming voor te bereiden:

schepen niet meer draaien bij de huidige Passenger Terminal

1.

verbetering van de veren, inclusief verlegging van het

Amsterdam (PTA). Daarom heeft het College van B&W in decem-

IJpleinveer en aangrenzend fietsnetwerk (gereed: 2021);

ber 2017 besloten tot een voorkeurslocatie voor de verplaatsing

2.

nieuw metrostation in de Sixhaven (gereed: 2023-2025);

van de PTA naar de Coenhaven. De activiteiten van de PTA

3.

brug over het IJ bij het Java-eiland, inclusief aangrenzend

moeten grotendeels zijn verplaatst, voordat de brug bij het

fietsnetwerk (gereed: 2025);

Javaeiland in gebruik wordt genomen.

brug of tunnel bij het Stenen Hoofd, inclusief aangrenzend

De gemeente Amsterdam werkt met een ‘adaptieve strategie’.

fietsnetwerk;

Voorafgaand aan elk uitvoeringsbesluit wordt gemonitord wat

voetgangerstunnel bij Amsterdam CS.

de effecten zijn van eerdere projecten. Ook kijkt de gemeente

4.
5.

naar de actuele drukte en het tempo van bouwen. Als eerste
Voor de maatregelen 4 en 5 heeft de raad besloten dat men in

wordt gekeken naar de effecten van de Noord/Zuidlijn die gaat

2020 nog een ‘voorkeursbesluit’ moet nemen.

rijden vanaf juli 2018.

Maatregelen Sprong over het IJ.

H

Houthavenveer

NDSM-veer

Maatregel 3
Brug Java-eiland

Distelwegveer

Maatregel 2
Metrostation Sixhaven

Oostveer

Maatregel 4
Stenen Hoofdbrug/tunnel
Buiksloterwegveer
Maatregel 5
Voetgangerspassage

IJpleinveer

Maatregel 1
Meer en grotere veren
Fietsbrug NH Kanaal
Verschuiven Pontplein Zuid
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Relatie met andere plannen en projecten:
Haven-Stad Amsterdam en Monitor Ruimte-intensivering.
Mijlpalen:
• In het vierde kwartaal van 2018 staat een bestuurlijk
ijkmoment op de agenda. Hierin moet een investeringsbesluit worden genomen over de verplaatsing van de PTA,
in relatie tot de voortgang van het project Javabrug. In dit
bestuurlijke beslismoment zullen ook de benodigde
besluiten worden voorgelegd over de andere projecten.
Communicatie:

er een nieuwsbrief. Op de website kan men zich hiervoor aan-

Op de website www.amsterdam.nl/sprongoverhetij is alle infor-

melden. Participatie speelt een grote rol in de communicatie

matie te vinden over het programma en de maatregelen. Ook is

van de maatregelen, zowel online als via bijeenkomsten.

4.15.3 ONTWIKKELINGEN LANGS DE ZAAN
INHOUD EN VOORTGANG:
Het programma richt zich op het creëren van aantrekkelijke woon- en werkplekken
waaraan de regio een tekort heeft. Hierbij wordt gestreefd naar de karakteristieke
menging van wonen en werken in Zaanstad. Ook waar transformatie plaatsvindt van
bedrijfs- naar woonfuncties, blijft het een expliciet doel van het programma ZaanIJ om
de industrie te behouden voor de stad. Steeds meer locaties blijken kansrijk, het aantal
projecten neemt toe, de contacten met eigenaren en private ontwikkelaars worden
intensiever. Dit is precies wat de gemeente Zaanstad voor ogen had toen zij in 2012

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

startte met het programma.
In 2017 is ZaanIJ opgegaan in MAAK.Zaanstad. De ambities van MAAK.Zaanstad zijn
– kortgezegd – het vinden van ruimte voor de woon- en werkmilieus waaraan de stad

TREKKER:

behoefte heeft en het verbeteren van de kwaliteit van de stad en van de bestaande

Gemeente Zaanstad.

woningen. Wensen, ideeën en behoeften van de inwoners, organisaties en bedrijven
zijn daarbij de leidraad. Daarom worden al deze belanghebbenden geraadpleegd bij de
uitvoering van MAAK.Zaanstad via de zogeheten APS-methode: analyse – perspectief –
strategie.

BETROKKEN PARTIJEN:
Bewoners, organisaties en bedrijven,

Tot 2030 wordt er gewerkt aan de planuitvoering voor circa 1850 woningen en aan de

initiatiefnemers en ontwikkelaars,

huisvesting van ruim elfhonderd arbeidsplaatsen in het gebied langs de Zaan. De wo-

medegrondeigenaren, ondernemers,

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

De Hemmesgroep, Omgevingsdienst

een evenwichtigere mix die ook hogere en middeninkomens moet aantrekken.

NZKG, provincie Noord-Holland en
rijksoverheid.

Zaandijkerkerk in aanbouw.

Relatie met andere projecten:
Woningbouwmonitor, Monitor Ruimteintensivering, Corridorstudie AmsterdamHoorn A7/A8, Verbinding A8/A9, MAAK.
Zaanstad en Haven-Stad Amsterdam.

• Zaandijkerkerk en omgeving:
In 2017 zijn in de kerk elf woningen gerealiseerd voor autistische jongeren. De voor
het publiek toegankelijke kerktoren is gerestaureerd, net als het uurwerk. Langs de
Lagedijk komen woningen en publieke voorzieningen. De gemeente heeft het terrein
van de voormalige Bloedbank gekocht, gesaneerd en via het Grondbedrijf in de markt
gezet om hier woningen te realiseren. Ook de openbare ruimte in het gebied is sterk
verbeterd. De eerste fase van het project Zaandijkerkerk en omgeving is een succes
geworden.
• Kan Palen en omgeving:
Zodra het terrein van Kan Palen is gesaneerd, kunnen hier circa 150 woningen worden
gerealiseerd. Het college en de gemeenteraad hebben gekozen voor de duurzame
variant van bodemsanering. Voorwaarde is wel dat Zaanstad de kosten van de aanpak
kan delen met andere overheden die hier hun beleid kunnen uitvoeren. Verplaatsing
van bedrijven omliggend aan het Kan Palen-terrein kan circa honderd extra woningen
opleveren. Momenteel wordt er een gecombineerde businesscase uitgewerkt voor het
hele gebied dat valt onder het Knooppuntenbeleid van de provincie.
• Zaans Pijl:
De voormalige veevoederfabriek Brokking heeft vijftien jaar geleden zijn industriële activiteiten beëindigd aan de Noorddijk in Wormerveer. In de Ontwikkelingsvisie
Noordzaan is het uitgangspunt voor Brokking: transformatie naar een gebied met een
onderscheidende mix van wonen, werken en recreëren. Met de eigenaar is een overeenkomst gesloten waarin wordt uitgegaan van 150 tot 180 hoogwaardige woningen in
het midden- en duurdere segment. Deze woningen worden gebouwd zonder gasaansluiting, zo is met de eigenaar overeengekomen.
Op basis van het stedenbouwkundig model dat de gemeenteraad heeft vastgesteld in
2016, is in 2017 het bestemmingsplan in procedure gebracht. In januari 2018 heeft de
raad het bestemmingsplan vastgesteld dat inmiddels is omgedoopt in ’Zaans Pijl’. De
vergunningenprocedure zal dit jaar worden gestart.
• Z(w)aan kleef aan:
Ook voor het Meneba-complex wordt gedacht aan transformatie. De marktconsultatie
is gaande. De eerste verkenningen wijzen erop dat circa vijfhonderd woningen alsmede
ruimte voor bedrijvigheid mogelijk zijn. Deze ontwikkeling is een scharnierpunt in het
veranderingsproces van dit gebied.

• In het derde of vierde kwartaal 2018 volgt
de vaststelling van het stedenbouwkundig

• Zaans Proeflokaal:

ontwerp en start de sanering.

Het ‘Zaans Proeflokaal’ is een aanpak om samen met grote industriële bedrijven langs
de Zaan, rond het schiereiland ‘De Hemmes’, te werken aan drie doelstellingen: het

Communicatie:

behoud van de industrie in de Zaanstreek, het terugdringen van de milieuoverlast en

De communicatiemomenten zijn gekoppeld

het scheppen van ruimte voor nieuwe woonmilieus.

aan bestuurlijke beslismomenten. Ondanks

Op basis van de resultaten en ervaringen van de afgelopen jaren werkt men nu aan

het feit dat bovengenoemde projecten priva-

implementatie van de aanpak voor alle milieurelevante bedrijven in Zaanstad. Daarbij

te initiatiefnemers hebben die zelf afzender

wordt aangesloten op de structuur en werkwijze van MAAK.Zaanstad. Bovenstaande

moeten zijn, probeert de gemeente Zaanstad

drie doelstellingen blijven het uitgangspunt.

in de communicatie zoveel mogelijk samen
op te trekken en te faciliteren. Gebruikte mid-

Mijlpalen:

delen zijn persberichten, de ZaanIJ-website

Kan Palen:

(www.zaanij.nl), twitter en omgevingscommu-

• In het eerste kwartaal van 2018 start het onderzoek naar uitbreiding van de

nicatie zodra projecten in een concretere fase

businesscase.

belanden. www.maak.zaanstad.nl.
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4.15.4 TRANSFORMATIE VAN DE ACHTERSLUISPOLDER EN DE DAM TOT DAM FIETSROUTE

als eerste aan zet is langs de Noordelijke IJ-oever. Hierna zal

DOELSTELLING:

de transformatie plaatsvinden van het Cornelis Douwesterrein.

Transformatie van bedrijventerrein Achtersluispolder

Daarbij zijn er in beide gebieden enkele waardevolle plekken

tot een gemengd werk-woongebied met stedelijke

benoemd. Deze locaties moeten een openbare functie krijgen

voorzieningen en dichtheden die aansluiten bij

en worden opgenomen in het wandel- en fietsnetwerk. Rand-

Amsterdam.

voorwaarde bij deze ontwikkeling is de oost-westverbinding
langs de Noorder IJplas tussen Zaanstad en Amsterdam-Noord.
Deze elementen uit de bovengenoemde verkenning zijn
vastgesteld in een bestuurlijk overleg om mee te nemen in de

TREKKER:

verdere uitwerking van deze gebieden.

Gemeente Zaanstad.
Zaanstad heeft dat gedaan in de ruimtelijke analyse die KCAP
Architects&Planners eind 2017 heeft opgesteld. De gemeente
zal deze analyse een plek geven in het perspectief dat wordt

BETROKKEN PARTIJEN:

opgesteld voor de Achtersluispolder. Voor de gemeenten

Bedrijvenvereniging BIA (Belangenvereniging

Amsterdam en Zaanstad hebben de economisch-ruimtelijke

Industriegebied Achtersluispolder), bewonersvereniging

verkenning en de ruimtelijke analyse van KCAP het belang on-

Zijkanaal H.

derstreept van de oost-verbinding. Dit geeft aanleiding om een
upgrade te onderzoeken naar de gewenste HOV-verbinding.

INHOUD EN VOORTGANG:

Dam tot Dam fietsroute Achtersluispolder:

Met het vaststellen van MAAK.Zaanstad in de zomer van 2016

De openbaarheid en toegankelijkheid van de oevers van de

is de transformatie van de Achtersluispolder bekrachtigd. De

Zaan en het IJ zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen

wens voor transformatie was al eerder geuit in de Ruimtelijke

van het (hoog)stedelijk milieu waar Haven-Stad en het

Structuurvisie ‘Zichtbaar Zaans’ (2012, het Ontwikkelingsplan

ZaanIJ-programma naartoe werken. De aan te leggen Dam tot

ZaanIJ (2012) en de Visie NZKG 2040 (2013).

Dam fietsroute is een eerste stap in de totale ontwikkeling
van de Zaan- en IJ-oevers, en in het verbinden van de stede-

In de Economisch Ruimtelijke verkenning uit 2017, een geza-

lijke weefsels van Zaanstad en Amsterdam. De fietsroute is

menlijke opdracht van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad,

een ‘versneller’ voor verstedelijking. Dit omdat de samenhang

is geconstateerd dat de transformatie van de Achtersluispolder

zichtbaar wordt van het ZaanIJ-gebied langs het water en ook
zo wordt ervaren.

Foto: Your Captain Luchtfotografie
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Relatie met andere projecten:

hebbenden centraal in de aanpak Analyse-Perspectief-Stra-

Hembrugterrein, Haven-Stad Amsterdam, Monitor Ruimte-in-

tegie van de MAAK.gebieden. In de Achtersluispolder hebben

tensivering, Geluidverdeelplannen Westpoort en HoogTij.

daarom diverse gesprekken plaatsgevonden met ondernemers,
en ook informatieavonden met ondernemers en bewoners.

Mijlpalen:

Via zogeheten ateliersessies en een enquête heeft de gemeen-

• Analyse-Perspectief-Strategie Achtersluispolder: medio

te input opgehaald bij ondernemers en bewoners voor de

2018 zal het document gereed zijn en ter vaststelling

Economisch Ruimtelijke verkenning. Ook is de samenwerking

worden aangeboden. Hierna vindt de uitwerking plaats in

gestart met ketenpartners in een gezamenlijk pilot met de

deelgebieden.

gemeente Amsterdam en de Omgevingsdienst NZKG. Ook het
projectbureau NZKG is deelnemer in deze pilot. Voorts is er een

Communicatie:

wekelijkse inloopmogelijkheid voor ondernemers en bewoners

Zaanstad stelt communicatie en participatie met alle belang-

van de Achtersluispolder. Verder is er een nieuwe website:
https://maakachtersluispolder.zaanstad.nl.

4.15.5 HEMBRUGTERREIN
INHOUD EN VOORTGANG:

Artzaanstad (voormalig kunstcentrum) en Lab-44 (restaurant

Het Hembrugterrein, dat jarenlang verborgen heeft gelegen

en bierbrouwerij) zich gevestigd op het Hembrugterrein. Op 15

aan de rand van Zaanstad, wordt volledig opnieuw in ont-

juni werd de fototentoonstelling Streets of the World geopend

wikkeling gebracht. Op de 42,5 hectare staan 120 gebouwen

in een aantal gebouwen op het terrein. Op 23 september was

waaronder vijftig gemeentelijke en rijksmonumenten.

de Buiten Bios weer open op HEMbrug. Op 9 en 10 september

Een aantal gebouwen is inmiddels opgeknapt en sommige zijn

vond de Open Monumentendag plaats, in combinatie met de

al verhuurd. De gebouwen krijgen een volledig nieuwe bestem-

jaarlijkse HEMbrug Happening. In oktober vond voor de tweede

ming omdat hiervoor een nieuwe markt is. In 2017 hebben

keer de Nacht van de Industriecultuur plaats.
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Inmiddels zijn bijna alle monumenten op het Hembrugterrein wind- en waterdicht. Er

DOELSTELLING:
De herontwikkeling van een
voormalig defensieterrein op het
kruispunt van Zaan en IJ. Ruim 42
hectare parkachtig gebied, met
tientallen monumentale industriële
gebouwen, wordt in fases geschikt
gemaakt voor nieuwe functies.

is een strategie opgezet voor drie vervallen monumenten die uitzonderlijk moeilijk te

TREKKER:

restaureren zijn. Met de nieuwe rotonde en de nieuwe toegangsweg is de bereikbaar-

Rijksvastgoedbedrijf.

heid verbeterd. Tevens is de overlast afgenomen voor bewoners van de Hemkade. De
verwachting is dat het Hembrugterrein over vijftien jaar in zijn geheel is herontwikkeld.
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in januari 2018 het Hembrugterrein verkocht aan ABC

BETROKKEN PARTIJEN:

Planontwikkeling BV. Op het terrein komen woningen, bedrijven, winkels en kantoren.

Provincie Noord-Holland,

Deels in bestaande monumenten en deels in nieuwbouw. ABC wil het unieke karakter

Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten

van Hembrug behouden en versterken.

Zaanstad en Amsterdam, Adviesgroep
HEMbrugterrein, Havenbedrijf

Op 15 februari 2018 heeft de raad het Omgevingsplan Hembrugterrein vastgesteld.

Amsterdam NV, bewoners en

Het Omgevingsplan is opgesteld in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Het

ondernemers.

ministerie van IenW heeft het plan aangewezen als pilot. Er is een balans gezocht
tussen milieu- en leefbaarheidsnormen. Het is afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen in de praktijk. De infographic hiernaast geeft de relevante elementen weer van

Communicatie:

het Omgevingsplan Hembrug.

Voor de communicatie werd opgetrokken met het Rijksvastgoedbedrijf.

Relatie met andere projecten:

Nu ABC Planontwikkeling de nieuwe

Haven-Stad Amsterdam, Dam tot Dam fietsroute (Achtersluispolder), Monitor Woning-

eigenaar is, zal ook met dit bedrijf

bouw, Monitor Ruimte-intensivering, Geluidverdeelplannen Westpoort en HoogTij,

gezamenlijke communicatie het doel

Regionaal beeldverhaal NZKG.

zijn. 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 over de toekomst van het
Hembrugterrein.
De omwonenden van het Hembrugterrein vormen de specifieke doelgroep.
Zij worden intensiever geïnformeerd
over nieuwe ontwikkelingen. Via een
adviescommissie konden deze omwonenden meedenken en meepraten over
het omgevingsplan dat bepalend is
voor de toekomst van het gebied. Het
participatieplan voor het omgevingsplan
is in november 2016 gestart en liep tot
en met de bestuurlijke vaststelling in
januari 2018.
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4.16 HOOGTIJ
INHOUD EN VOORTGANG:
HoogTij is volop in ontwikkeling. Het zuidwestelijk deel ligt
direct aan het diepe water van het Noordzeekanaal. Op dit
‘natte’ deel is in 2017 de aanleg/verlegging uitgevoerd van
een dijklichaam. Ook is het bouwrijp maken van het terrein
in 2017 vervolgd. In 2018 start de aanleg van een havenkade.

Foto: Foto Video Honing Heemskerk

Circa 27 hectare haventerrein wordt dan ontsloten als kade- en
havengebonden gebied. Hier kunnen bedrijven terecht tot en
met milieucategorie 5.1.

en ook om een impuls te geven aan de concurrentiekracht van
het NZKG. De aandacht is daarbij uitgegaan naar de ruimtelij-

Op het droge deel is nog circa 49 hectare bedrijventerrein be-

ke en functionele inpasbaarheid in de omgeving en naar de

schikbaar. Dit biedt ruimte aan bedrijven met milieucategorie 4.2.

ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein (parkmanagement, efficiënt ruimtegebruik en een collectief energiesys-

In 2017 is circa zeven hectare niet-kadegebonden (droog)

teem). Het project ligt op schema. Naar verwachting is HoogTij

terrein uitgegeven en circa tien hectare havengebonden (nat)

in 2035 volledig ontwikkeld.

terrein. Containerterminal CTVrede Steinweg en logistiek
dienstverlener Gam BAKKER zijn de eerste bedrijven op het

Relatie met andere projecten:

haventerrein van HoogTij. Circa 4,5 hectare van het niet-kade-

Geluidverdeelplannen Westpoort en HoogTij, Zeetoegang

gebonden terrein is beschikbaar voor Park HoogTij.

IJmond, Monitor Ruimte-intensivering, Milieudialogen in het
NZKG en het Programma ‘Vaart in de Zaan!’.

Er is sprake van een toenemend aantal bedrijven dat belangstelling heeft om zich te vestigen op HoogTij. Het betreft

Mijlpalen:

groeiende lokale bedrijven, bedrijven die vanwege de transfor-

• In 2018 start de aanleg van een havenkade op HoogTij.

matieopgave in de regio een nieuwe locatie zoeken en nieuwe

• In 2018 starten CTVrede en Gam BAKKER hun bedrijfs-

vestigers.

activiteiten op HoogTij, evenals enkele bedrijven die hun
nieuwbouw op het ‘droge’ deel in gebruik zullen nemen.

Eind 2017 heeft de gemeenteraad een herziening vastgesteld
van het bestemmingsplan en de leidraad voor de ontwikkeling

Communicatie momenten:

van HoogTij. Met de herziening van het bestemmingsplan

www.hoogtij.com, vakbladen, beurzen en persoonlijk contacten.

en de nieuwe leidraad blijven de vastgestelde kernwaarden
gehandhaafd voor de ontwikkeling. Echter, met deze herziening
is het beter mogelijk om in te spelen vragen van klanten.

DOELSTELLING:
Ontwikkeling van het bedrijventerrein HoogTij, aan de

De ontwikkeling van HoogTij is in gang gezet om bedrijven

zuidkant van Zaanstad tegen het Noordzeekanaal aan,

aan te trekken. Dit ter versterking van de economische positie

tussen Nauerna en bedrijventerrein Westerspoor.

van Zaanstad (meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid)
Van links naar rechts: Eric Steltenpool, Koen Overtoom (Havenbedrijf Amsterdam), Bas Gort, Jaap Bond (gedeputeerde provincie NH)
en Dennis Straat (wethouder Zaanstad). Foto: Max Dijksterhuis

TREKKER:
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het NZKG NV
(RON) en de gemeente Zaanstad.

BETROKKEN PARTIJEN:
De aandeelhouders van RON bestaan uit de provincie
Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en Havenbedrijf
Amsterdam NV.
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4,17 STIMULEREN INNOVATIE EN TECHNOLOGISCHE VERNIEUWING
INHOUD EN VOORTGANG:
Alle partners in het NZKG hebben het afgelopen jaar ingezet

te halen. De vraag hierbij is wat de rol is van de overheden

op innovatie en technologische vernieuwing. Niet als afzon-

èn van de markt. Zodra hierop meer zicht bestaat, kunnen er

derlijk project maar in het kader van de energietransitie en

initiatieven worden genomen om innovatie en technologische

circulaire economie. Zo zal de pilot circulaire economie inzicht

vernieuwing te stimuleren.

geven aan bedrijven hoe zij hun grond- en reststoffen wellicht
efficiënter kunnen gebruiken. De uitwerking energietransitie

Relatie met andere projecten:

zal zicht geven op wat er op de korte, middellange en lange

Monitor Ruimte-intensivering, Circulaire economie en Energie-

termijn moet worden gedaan om de klimaatdoelstellingen

transitie.

4.18 GELUIDVERDEELPLANNEN WESTPOORT EN HOOGTIJ
INHOUD EN VOORTGANG:
Het is van belang te voorkomen dat opnieuw de situatie

raadsverkiezingen van 21 maart, worden vastgesteld. Daarna

ontstaat dat er nog fysieke ruimte beschikbaar is in beide

liggen de plannen zes weken ter visie en bestaat de mogelijk-

havengebieden maar dat de milieuruimte hiervoor ontbreekt.

heid voor het indienen van beroep bij de Raad van State.

De geluidsruimte moet daarom goed worden verdeeld over de
kavels. In het huidige situatie kan een vergunning niet worden

De provincie Noord-Holland, Havenbedrijf Amsterdam NV en

geweigerd als het bedrijf meer geluidsruimte aanvraagt dan

de gemeenten Amsterdam en Zaanstad hebben, geadviseerd

is gewenst voor de kavel in dat gebied, maar de aanvraag wel

door de Omgevingsdienst NZKG, het geluidverdeelplan uitge-

past in de zone. Voor een evenwichtigere verdeling die inten-

werkt. Dit als instrument voor het beheersen van de interne

sief ruimtegebruik bevordert, is daarom een instrument nodig

verdeling van de geluidsruimte binnen Westpoort en HoogTij.

om de uitgeefbaarheid van de kavels te waarborgen.

Het plan is ontwikkeld op basis van ervaringen bij andere
gemeenten. Dit plan is het eerste op deze schaal in haven- en

In 2017 zijn de geluidverdeelplannen uitgewerkt voor West-

industriegebieden in Nederland.

poort en HoogTij. De ontwerp-geluidverdeelplannen zijn
vastgesteld en in juli en augustus ter visie gelegd. De inge-

Relatie met andere projecten:

komen zienswijzen hebben geleid tot verbeteringen van de

Monitor Ruimte-Intensivering, Haven-Stad Amsterdam, Hem-

plannen. Beide geluidverdeelplannen zijn vlak voor Kerst 2017

brugterrein, Transformatie van de Achtersluispolder en de

ingediend voor bestuurlijke besluitvorming. In 2018 zullen de

gebieden Coen- en Vlothaven en Amsterdam-Noord.

geluidverdeelplannen in februari of maart, vóór de gemeente-
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Geluidemissie kentallen per kavel in dB(A)/m2 voor de nachtperiode.

Mijlpalen:
• Vaststellen bestemmingsplannen
(medio maart 2018);

DOELSTELLING:
Het borgen van een optimale verdeling van geluid in de havengebieden

• Ter inzage definitieve bestemmings-

Westpoort en HoogTij. De geluidverdeelplannen op beide locaties moeten

plannen (maart/april/mei 2018).

ervoor zorgen dat groei van de havenactiviteiten mogelijk blijft zonder dat
de geluidsnormen worden overschreden. Dit om te voorkomen dat er niet-

Communicatie:

uitgeefbare kavels ontstaan door een tekort aan geluidsruimte.

• Het informeren van de medewerkers
bij partijen die met het geluidverdeelplan zullen werken.
• Het uitbrengen van een persbericht
bij de vaststelling van het geluid-

TREKKER:
Gemeenten Amsterdam en Zaanstad.

verdeelplan. Hierin wordt het belang
toegelicht van het waarborgen van
belangen van bedrijven en burgers
en het vooruitlopen op de omge-

BETROKKEN PARTIJEN:

vingswet door dit geluidverdeelplan.

Provincie Noord-Holland en Havenbedrijf Amsterdam NV. ORAM,
Ondernemersvereniging HoogTij en Westpoort Ondernemers worden op
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, aangezien zij het voorportaal
zijn naar de bedrijven in het gebied en goed weten wat er speelt bij hun
achterban. Bedrijven en ondernemersverenigingen zijn bovendien betrokken
voor de toets op een werkbare methodiek.
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DOELSTELLING:
Het unieke karakter van NZKG op de kaart zetten via het
zichtbaar maken van de industriële identiteit. Daarmee
bijdragen aan de aantrekkelijkheid van dit gebied om te
wonen, werken en recreëren.

TREKKER:
Provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad voor
IFIKZ

De Broedplaats in Beverwijk organiseerde tijdens de Week van
de Industriecultuur een Circular Challenge. Afvalstoffen uit de
omliggende industrieën worden in één dag gebruikt om een
nieuw product te maken. Foto: Just Justa

een kijkje achter de schermen te geven. De website

BETROKKEN PARTIJEN:

www.industriecultuur.nl promoot activiteiten rondom de indus-

Gemeenten Beverwijk en Velsen.

triecultuur in het NZKG.
In 2017 hebben de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Velsen

4.19 REGIONAAL BEELDVERHAAL NZKG

en de provincie een meerjarenplan vastgesteld. Hierin staan
de benodigde acties en de financiële betrokkenheid van de
partijen om dit project duurzaam van de grond te krijgen.

INHOUD EN VOORTGANG:

De provincie Noord-Holland investeert van 2017-2019 in de

De (toeristische) druk op Amsterdam is groot. Binnen de MRA

organisatie en de promotie van bovengenoemde activiteiten.

zijn er afspraken gemaakt om deze druk te verspreiden. Daar-

Gemeenten zorgen voor co-financiering.

naast staat in de Visie NZKG 2040 de ambitie om bij te dragen

Daarnaast organiseert de gemeente Zaanstad een eigen

aan de aantrekkelijkheid van het gebied om te wonen, werken

festival (IFIKZ) rondom industriecultuur. Het streven is het

en recreëren.

beeld van het NZKG positief te beïnvloeden bij bewoners,

Het NZKG biedt met zijn unieke identiteit een mooi alterna-

recreanten en toeristen door de industriecultuur gedurende

tief voor de traditionele bestemmingen in Noord-Holland. De

meerdere jaren positief onder de aandacht te brengen. En

gemeenten Zaanstad, Beverwijk en Velsen werken in dit project

ook door bedrijven, toeristisch-recreatieve ondernemers en

daarom samen met de provincie Noord-Holland. Dit om de

cultuurinstellingen te inspireren om deze unieke identiteit

industriële en havenidentiteit van het NZKG beter op de kaart

meer te benutten.

te zetten.
Relatie met andere projecten:
In bovengenoemde gemeenten vindt daarom sinds 2017 ‘De

Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP), Groen en Landschap

week van de industriecultuur’ plaats. Tijdens deze week worden

NZKG.

op verschillende industriële plekken culturele activiteiten
gehouden, waarbij bezoekers de unieke plekken in het NZKG

Mijlpalen:

op een bijzondere wijze kunnen beleven. Daarnaast vinden er

• Oprichting stichting voor duurzame verankering Regionaal

diverse bedrijfsbezoeken plaats om bewoners en bezoekers

Beeldverhaal NZKG;
• In oktober 2018 vindt de ‘Week van de industriecultuur’
plaats.
Communicatie:
Communicatie vindt plaats via de websites
www.industriecultuur.nl en www.noordzeekanaalgebied.nl.
Daarnaast via de websites en nieuwsbrieven van de provincie

Meelfabriek de Vrede vormde door I-FIKZ het prachtige
decor voor een theatervoorstelling. Foto: Just Justa

en de betrokken gemeenten. Ook besteden de betrokken
bedrijven, ondernemers en culturele instellingen aandacht
aan het project via hun eigen communicatiekanalen.
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5 OVERLEGSTRUCTUREN
Nationaal en in MRA-verband bestaan diverse overlegstructuren. Het is voor het Bestuursplatform belangrijk om
hierbij betrokken te blijven om zo ontwikkelingen te kunnen
volgen of zelf hierop in te spelen. Hieronder gaan wij kort
in op de overlegstructuren die van belang zijn voor het
Uitvoeringsprogramma.

METROPOOLREGIO AMSTERDAM (MRA)
De 33 gemeenten uit Gooi en Vechtstreek, Amstelland-Meerlanden, Zuid-Kennemerland, IJmond, Zaanstreek-Waterland, Almere, Amsterdam en Lelystad, de provincies Noord-Holland en
Flevoland en (vanaf 1 januari 2017) de Vervoerregio Amsterdam zijn verenigd in de MRA. De MRA werkt aan het verbeteren
van de internationale concurrentiepositie. Zij doet dit op basis

MRA-partners hebben onderschreven, staat dat het Uitvoerings-

van het gezamenlijk (in 2007) opgestelde ‘Ontwikkelingsbeeld’.

programma voor het NZKG onverkort wordt uitgevoerd. De

De MRA heeft voor de thema´s Mobiliteit, Ruimte en Economie

MRA onderschrijft dat er wordt gewerkt aan een slimmere en

een bestuurlijk platform. De MRA-platforms stemmen regionale

duurzame haven die inspeelt op mondiale veranderingen, met

vraagstukken en acties op elkaar af. Elk thema raakt de ontwik-

ruimte voor andere functies. Concrete acties uit de actieagen-

kelingen in het NZKG. Zo vinden binnen het platform Ruimte

da die het Uitvoeringsprogramma NZKG (mogelijk) raken, zijn

gesprekken plaats over (onder andere) woningbouw, de ener-

actie 1.5 (mogelijke transformatie van structureel leegstaande

gietransitie en het Metropolitane Landschap. Dit zijn allemaal

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

onderwerpen die nauw verbonden zijn met het NZKG.

beidsmarkt), actie 3.1 (Uitvoeringsprogramma metropolitaan
landschap), acties 4.1 t/m 4.7 (beter benutten van grondstoffen,

In 2015 heeft MRA in opdracht van de aangesloten bestuur-

Westas en grondstoffenrotonde Zaanstad).

ders een ruimtelijk-economische actieagenda opgesteld.
Deze agenda is in februari 2016 gelanceerd op het MRA-

BRANCHE ORGANISATIE ZEEHAVENS (BOZ)

congres in Haarlem. De MRA Agenda (voluit de ‘Ruimtelijk-

De Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) is een periodiek

economische Actie-Agenda 2016-2020’) heeft raakvlakken met

overleg tussen de directies van de zeehavenbeheerders voor

het Uitvoeringsprogramma NZKG. In de actieagenda, die alle

de onderlinge afstemming en de gezamenlijke belangenbehar-

Bron: Actie-Agenda
Metropoolregio Amsterdam
2016-2020 MRA.
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tiging van de sector. De BOZ is aanspreekpunt van zeehavens

vlak van Rijk en regio. Daarbij geldt dat Rijk en regio gezamen-

voor overleg en afstemming met het Rijk over beleidsontwikke-

lijk tot een nadere uitwerking komen, bijvoorbeeld in de vorm

ling van het Rijk en de Europese Commissie. Ter voorbereiding

van een MIRT-verkenning of een MIRT-onderzoek.

van dit overleg vindt eerst een regionaal overleg plaats met
Havenbedrijf Amsterdam NV, Zeehaven IJmuiden N.V., Tata Steel

In het bestuurlijk overleg van 15 maart 2018 hebben Rijk en

IJmuiden B.V. en het Projectbureau NZKG. Dit om de regionale

regio het programmaplan voor het Gebiedsgericht programma

inbreng af te stemmen in de BOZ. Inmiddels is Den Helder (Port

bereikbaarheid van, naar en in de MRA vastgesteld en besloten

of Den Helder) ook deelnemer aan dit overleg.

dit programma te starten. Rijk en regio starten met 4 programmalijnen. De programmalijnen Stedelijke Bereikbaarheid en

Op 22 februari 2018 hebben de vijf Nederlandse zeehavens,

Slimme en Duurzame Mobiliteit geven invulling aan het pro-

het havenbedrijfsleven en minister Cora van Nieuwenhuizen

gramma voor de korte termijn. De programmalijnen Zuidwest

(Infrastructuur en Waterstaat) het Werkprogramma Zeehavens

Amsterdam/Schiphol en Netwerken, ringen en stad richten zich

2018-2021 ondertekend. Deze strategie vormt de blauwdruk

meer op de (middel)lange termijn.

waarmee rederijen, zee- en binnenvaartschippers, havens, en
betrokken overheden de komende 3 jaar de uitdagingen voor

Concrete besluiten die projecten uit het Uitvoeringsprogram-

verduurzaming, innovatie en cybersecurity gaan oppakken.

ma raken zijn:
- het starten met een verkenning naar de ontvlechting van
de A9 Rottepolderplein (een maatregel van het project Meer
Bereiken Noordwestkant Amsterdam). Hiervoor heeft het Rijk
euro 30 miljoen gereserveerd, vanuit de beschikbaar gestelde
middelen uit het wegenbudget (euro 200 miljoen).

PLATFORM BEDRIJVEN EN KANTOREN (PLABEKA)
Achtergrond
Het Platform Bedrijfsterreinen en Kantoren (Plabeka) is sinds
de oprichting in 2005 een gevestigde naam geworden in het
terugdringen van structurele leegstand van bedrijfs- en kantoorgebouwen. Plabeka vormt hierdoor een speerpunt van de

MEERJARENPROGRAMMA INFRASTRUCTUUR, RUIMTE EN
TRANSPORT (MIRT)

MRA. In 2017 is het nieuwe uitvoeringsprogramma vastgesteld:
Plabeka 3.0. Het nieuwe, ambitieuze programma duidt op een

Jaarlijks vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen Rijk en

bredere en intensievere functie van het platform. Plabeka kan

MRA in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur

zodoende de economische behoeftes van de MRA adequaat

en Ruimte (MIRT). Om tot een goede invulling te komen van dit

bedienen.

overleg werkt de metropoolregio samen op ambtelijk, bestuurlijk en directieniveau.

Uitvoeringsprogramma vastgesteld
In 2017 is het nieuwe uitvoeringsprogramma Plabeka 3.0

Het MIRT is een investeringsprogramma van de Rijksoverheid

vastgesteld door alle gemeenten. Plabeka 3.0 is gebaseerd op

onder verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastruc-

moderne, realistische marktperspectieven. Nadat het uitvoe-

tuur en Waterstaat (IenW). Het programma bevat projecten en

ringsprogramma is vastgesteld, is men begonnen met het uit-

programma’s van de ministeries van IenW, Ecomische Zaken en

voeren van onderdelen van het programma. Voorbeelden zijn

Klimaat (EZK) en BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-

het opzetten van een nieuwe Plabeka-monitor en het opstellen

laties) en heeft een voortschrijdend karakter. De planperiode

van een nieuw beoordelingsformulier voor de zacht-hard-pro-

bedraagt vier jaar, met een doorkijk naar tien jaar.

cedure. Deze procedure biedt gemeenten (ongeacht het regionale leegstandspercentage) de mogelijkheid om na regionaal

Jaarlijks wordt op Prinsjesdag het MIRT Overzicht gepresen-

overleg zachte plannen vroegtijdig om te zetten naar ‘harde’

teerd, als onderdeel van de begroting van het Rijk. In het

plannen.

MIRT zijn de projecten opgenomen waarvoor het Rijk primair
verantwoordelijk is. Daarnaast kan de regio een beroep doen

Doel en afspraken

op de rijksoverheid voor medefinanciering van grote regionale

De essentie van Plabeka is het creëren van voldoende ruimte

infrastructuurprojecten. Ook deze komen terug in het MIRT

en kwaliteit van werklocaties (kantoren, bedrijventerreinen,

Overzicht. Het gaat om alle projecten en opgaven op het snij-

zeehaventerreinen) voor een evenwichtige economische
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ontwikkeling. Dit om hiermee een bijdrage te leveren aan de
versterking van de (internationale) concurrentiepositie van de
Metropoolregio en het verbeteren van het regionale vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven.
Het nieuwe Plabeka is nog steeds gericht op optimale ruimtelijke condities voor de versterking van de (inter)nationale
concurrentiepositie van de MRA en het verbeteren van het
regionale vestigingsklimaat, met de volgende accenten voor de
komende jaren:
4 nog sterker vraaggericht, door het beter benutten van
markt- en marketinginformatie, het signaleren van trends

bereiken door innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor

en ontwikkelingen (onder andere het belang van communi-

grootstedelijke uitdagingen die bijdragen aan de leefbaarheid.

ty building voor werklocaties) en een meer markt- en actiegerichte attitude;
5 transformatie van gebouwen en gebieden als belangrijker
onderdeel van de strategie;

De grootstedelijke uitdagingen waarop de Board zich richt zijn:
1.

Circulaire Economie;

2.

Digitale Connectiviteit;

6 meer snelheid en wendbaarheid;

3.

Mobiliteit;

7 meer oog voor stedelijk gebied (‘woonwijken’) als onderdeel

4.

Talent voor de Toekomst;

5.

Gezondheid.

van het vestigingsmilieu voor bedrijven;
8 meer oog voor zachte(re) factoren van het internationale
vestigingsklimaat: beschikbaarheid, woningen, internationa-

Meer informatie over de Board en de vijf grootstedelijke

le school en dergelijke.;

uitdagingen is te vinden op de website van de Board:

9 sterke interactie met marktpartijen en kennisinstellingen.

www.amsterdameconomicboard.com. Hier is ook het kennisportaal te vinden, met een veelheid aan economische data over

AMSTERDAM ECONOMIC BOARD

de MRA.

De Amsterdam Economic Board, kortweg Board, is opgericht
om de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen

Op 20 juni 2018 vindt de State of the Region plaats. Dit is een

en overheden te verbeteren. Belangrijkste doel is het verder

initiatief van de MRA-overheden, Amsterdam Marketing en

versterken van welvaart en welzijn in de MRA.

de Amsterdam Economic Board. Het gaat om een mijlpaal in
een traject waarin partijen in de regio de krachten bundelen.

Het is de ambitie van de Board om in 2025 te behoren tot de

Dit om concrete doelen te behalen op de vijf grootstedelijke

top drie van innovatiefste regio’s in Europa. De regio kan dit

uitdagingen en initiatieven van Amsterdam Smart City.
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Leden
Bestuursplatform
NZKG
Elisabeth Post
Voorzitter Bestuursplatform
en gedeputeerde Financiën,
Verkeer, Vervoer en Zeehavens –
provincie Noord-Holland

Tim de Rudder
Wethouder Ruimtelijke ordening,
Economie, Milieu, Verkeer en
Vervoer – gemeente Beverwijk

Peter van de Meerakker
Directeur Zeehaven IJmuiden N.V.

Koen Overtoom
Chief Executive Officer –
Havenbedrijf Amsterdam NV

Hans van den Berg
Directeur Tata Steel IJmuiden B.V.

Udo Kock
Wethouder Financiën, Water,
Economie, Lucht- en Zeehaven,
Deelnemingen, stadsdeel
Centrum en stadsdeel West

Bob Demoet
Hoofdingenieur-directeur
Rijkswaterstaat West-Nederland
Noord

Hans Tijl
Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling
Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat

Sanna Munnikendam
Wethouder Financiën en Interne
beheersing, Onderwijs, Cultuur,
Duurzaamheid, Dierenwelzijn 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
gebied, Toerisme en recreatie,
Ruimtelijke ordening, Volkshuisvestingsbeleid – gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

“Dit Uitvoeringsprogramma geeft de stand van zaken weer t/m 1 april 2018.
Gezien er op 21 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen zijn kunnen bovengenoemde
gemeentebestuurders wisselen zodra nieuwe colleges zijn gevormd.”

