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VOORWOORD
Een nieuw provinciebestuur betekent een nieuwe voorzitter van het Bestuursplatform
NZKG. Voorzitter zijn van dit bestuursplatform zie ik als een grote kans om als provincie
bij te dragen aan de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied. Een gebied waar volop
kansen liggen om te verzilveren op het gebied van de energietransitie, circulaire economie en het verder versterken van onze internationale concurrentiepositie. Deze kansen
pakken kunnen we alleen samen doen, met de gemeenten en het bedrijfsleven.
Zo hebben de portefeuillehouders energietransitie met de energienetwerkbeheerders en
de industrie besloten om samen de energie-infrastructuur zo snel mogelijk op orde te
brengen. Dit is nodig om de industrie en het stedelijk gebied te faciliteren in de gezamenlijke opgave om zo snel mogelijk de CO2-uitstoot te verminderen.
In 2020 hopen we samen met het Rijk, Zeehaven IJmuiden N.V., de gemeente Velsen,
Tata Steel en Port of Amsterdam een convenant af te sluiten om de Energiehaven in de
IJmond voor elkaar te krijgen. De geluiden zijn positief, en terecht. Deze haven kan namelijk een grote bijdrage leveren aan de versterking van de wind offshore in Noord-Holland,
en daarmee aan de uitvoering van de klimaatambities.

Zita Pels

Het Uitvoeringsprogramma 2020 geeft een beeld van de voortgang in 2019 en van de
ambities voor 2020. Ik nodig u van harte uit deze rapportage te lezen.
Mocht u na het lezen van dit uitvoeringsprogramma vragen hebben of zelf ideeën
hebben die het uitvoeren van de Visie Noordzeekanaalgebied versterken, laat het ons
dan weten via info@noordzeekanaalgebied.nl. Informatie over de uitvoering van de visie
kunt u ook vinden op www.noordzeekanaalgebied.nl.
Ik wens u veel leesplezier!
Zita Pels
voorzitter Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied

Projectbureau NZKG
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1 Inleiding en context
Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is een gebied waar vele –

Om richting te geven aan deze opgave is in 2013 de Visie

kleine, maar ook grootschalige - functies samenkomen. Enerzijds

Noordzeekanaalgebied 2040 opgesteld. Hierin staan de ambities

heeft het een sterk industrieel karakter,

en een toekomstbeeld van het NZKG en

voortkomend uit de verbinding met

de huidige ontwikkelingen. Via diverse

zee en de goede bereikbaarheid van

projecten wordt vervolgens invulling

het achterland, anderzijds huisvest het

gegeven aan deze visie. Het Uitvoe-

NZKG grote Natura-2000 gebieden en

ringsprogramma, dat jaarlijks verschijnt,

neemt de verstedelijking toe. Juist deze

geeft de actuele stand van zaken weer

kwaliteiten geeft het gebied zijn unieke

van de lopende projecten en activitei-

karakter.

ten.

Waar bepaalde functies elkaar aan-

Alvorens een update te geven van

vullen en versterken, is het echter ook

de ontwikkelingen in 2019, gaan we

zo dat er soms spanningen ontstaan

hier kort in op de omgeving waarin

doordat de ruimte in het NZKG schaars

het NZKG opereert en de factoren en

is en intensief wordt gebruikt. Het Be-

ontwikkelingen die van invloed zijn op

stuursplatform NZKG en het Bestuurs-

het gebied.

platform Energietransitie NZKG (sinds
2019) hebben de verantwoordelijkheid

METROPOOLREGIO AMSTERDAM

op zich genomen om wonen, werken en

Het NZKG maakt deel uit van de MRA.

groen in balans naast elkaar te kunnen

Dit is een gebied met 2,5 miljoen

laten gedijen. Dit op zo’n manier dat de

inwoners dat 32 gemeentes bestrijkt in

internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Am-

de provincies Noord-Holland en Flevoland. De MRA is met haar

sterdam wordt versterkt. De vertegenwoordiging van verschil-

300.000 bedrijven en 1,5 miljoen banen een bron van werkge-

lende partijen in het Bestuursplatform, zowel overheden als het

legenheid en behoort tot de Europese top vijf van economisch

bedrijfsleven, maakt een integrale aanpak mogelijk.

sterke regio’s (Concept MRA Agenda 2.0). Dit is het gevolg van

Vissers aan het Noordzeekanaal. Foto: Jan Nijkamp.
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de grote concentratie innovatieve (internationale) bedrijven,

De volgende vier bestuurlijke opdrachten zijn hierin uitgewerkt:

een sterke kenniseconomie - die gevoed wordt door instituten

1. De samenwerking verder versterken;

zoals de UvA en VU, een goede digitale infrastructuur, en niet

2. Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone

te vergeten Amsterdam Airport Schiphol. Schiphol is de tweede
hub-luchthaven ter wereld (Airport Industry Connectivity Report
2019).

MRA-economie;
3. Bouwen voor de woningbehoefte en via groei de leefkwaliteit van het geheel versterken;
4. Vaart maken met het stedelijk mobiliteitssysteem.

Het NZKG levert een belangrijke economische bijdrage aan de

Vanzelfsprekend streeft het NZKG ernaar een zo groot mogelijke

MRA, aangezien het op vijf procent van de totale oppervlakte

bijdrage te leveren aan het behalen van deze doelen.

van de MRA circa elf procent van de banen, 13,5 procent van de
toegevoegde waarde en twintig procent van de export huisvest

HAVENS

(Visie NZKG 2040).

De gezamenlijke havens van het NZKG (inclusief Tata Steel)
staan op nummer vier in de ranglijst van grootste Europese

Het gunstige vestigingsklimaat en de toenemende internatio-

zeehavens. De havens zijn dan ook een belangrijke economi-

nalisering van de metropoolregio geven een positieve impuls

sche schakel in het gebied. In 2016 publiceerde Netherlands

aan de bedrijvigheid, maar zorgen tegelijkertijd voor druk op de

Economic Observatory (NEO) in Rotterdam, in 2015 opgericht als

woningmarkt en de vervoerssystemen. Daarnaast sluiten vraag

spin-off van TNO, en Erasmus Universiteit Rotterdam RHV het

en aanbod op de arbeidsmarkt niet altijd goed op elkaar aan.

rapport ‘Bouwstenen voor Stad en Haven’. Dit om meer inzicht te

Daarnaast heeft de MRA bovenop deze uitdagingen de wens om

krijgen in de ontwikkeling van goederenstromen en de samen-

forse stappen te zetten op het gebied van circulaire economie,

hang met de bedrijvigheid in het NZKG (desbetreffende ‘Haven’)

energietransitie en klimaatadaptatie.

en de MRA (‘Stad’).

Hoe de MRA dit gaat doen, is vastgelegd in de MRA Agenda.

Uit dit rapport is gebleken dat de havens een essentieel onder-

Omdat de huidige MRA Agenda tot begin 2020 loopt, is het

deel zijn van het internationale netwerk van de MRA. Daarnaast

afgelopen jaar gewerkt aan de MRA Agenda 2.0. In oktober 2019

profiteert zowel de MRA als het NZKG van economische interac-

hebben we hiervan een conceptversie gepubliceerd.

ties tussen stad en haven via wederzijdse inkoop van goederen
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Strand van IJmuiden met Tata Steel op de achtergrond. Foto: Natalie Jansen-Duijn.

en diensten. Dit maakt dat het economisch nut van het NZKG

De Havenmonitor 2017 geeft verder aan dat de NZKG-havens

grotendeels de regionale economie toekomt.

beschikken over een sterke concurrentiepositie en vitaliteit met

Het netwerk van de clusters in het NZKG (maakindustrie,

een totale toegevoegde waarde van 7,2 miljard euro in 2017.

logistiek, dienstverlening, recreatie/toerisme en groothandel)

Hiervan is 4,5 miljard direct en 2,7 miljard indirect gerelateerd

zijn belangrijk, omdat met name hierin ook de verbinding ligt

aan de zeehavens. In 2018 is 40,2 hectare aan kadegebonden en

tussen Schiphol en de haven. Het NZKG heeft een internationale

34,2 hectare aan niet-kadegebonden terreinen uitgegeven.

doorvoerfunctie voor de import en aanvoer van bouwmaterialen als zand en hout, de import van agrarische producten, de

ENERGIETRANSITIE EN CIRCULAIRE ECONOMIE

export van de foodsector, de import van ertsen en de export van

Het klimaatakkoord stelt duidelijke doelen voor het reduceren

metalen en halffabricaten door Tata Steel. Ook is het nu nog een

van broeikasgasemissies. De CO2-uitstoot moet in 2030 met 49

doorvoerhaven voor benzine en steenkool. Hierdoor heeft het

procent zijn verminderd ten opzichte van 1990 en in 2050 met

NZKG kennis opgebouwd van het energiecluster.

95 procent ten opzichte van 1990. Om dit doel te bereiken treft
de rijksoverheid allerlei maatregelen, waarvan stopzetting van

Deze kennis zal hard nodig zijn voor de energietransitie. Tot slot

de elektriciteitsproductie met kolen in 2030 een van de belang-

is het Noordzeekanaalgebied een belangrijke cruisehaven in

rijkste is. Om dit mogelijk te maken, wordt zwaar ingezet op

Nederland. Door deze activiteiten zorgt het NZKG voor variatie

zonne- en windenergie. De Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

in de economische structuur van de MRA.

2019 voorspelt dat, volgens voorgenomen beleid, het aandeel
hernieuwbare energie zal stijgen naar 25 procent in 2030.

Uit de Monitor Ruimte-Intensivering Noordzeekanaalgebied
2019 komt naar voren dat de overslag in het NZKG (exclusief

De ruimtelijke inpassing van zonnepanelen en windturbines is

Zeehaven IJmuiden NV) met één procent is gestegen naar ruim

een uitdaging, aangezien de productie van hernieuwbare ener-

honderd miljoen ton. Dit is vooral toe te rekenen aan het haven-

gie meer ruimte vraagt dan de energieopwekking met fossiele

gebied van Amsterdam en Velsen-Noord, die ondanks een daling

brandstoffen. Waterstof zal een belangrijke rol gaan spelen bij

van de kolenoverslag een stijging zagen in de overslag van

het balanceren van vraag en aanbod van energie, zodat de leve-

agribulk, bouwmaterialen en containers. Het aantal havengere-

ringszekerheid ook gewaarborgd is op het moment dat de zon

lateerde banen in het NZKG liet ook een kleine stijging zien.

niet schijnt en het niet waait.
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Vissers op de Noorderpier. Foto: Jan Nijkamp.

Ook dit vraagt om ruimte en slimme keuzes met betrekking

De industrie kan tevens bijdragen aan de transitie naar aard-

tot het elektriciteitsnetwerk. Dit netwerk moet enerzijds de

gasvrij wonen door levering van restwarmte aan warmtenetten.

toenemende elektriciteitsvraag van huishoudens, regionale

Geothermie kan hierin ook een belangrijke rol gaan spelen waar

mobiliteit, landbouw en industrie kunnen faciliteren, anderzijds

aardwarmte aanwezig is.

de toename in het lokale aanbod van hernieuwbare energie dis-

Het klimaatakkoord beoogt verder een volledig circulair Neder-

tribueren. De plannen voor grote windparken op de Noordzee en

land in 2050. Dit betekent dat kringlopen worden gesloten om

de aanlanding hiervan in het NZKG, het type zware industrie dat

afval en verspilling te voorkomen. Bovenstaande vormen van

hier is gevestigd en de aanwezige milieuruimte, bieden kansen

hergebruik van CO2 en restwarmte zijn hiervan goede voorbeel-

voor het versnellen van de energietransitie in het gebied.

den Maar we kunnen ook denken aan producenten die afvalstromen van andere bedrijven gebruiken als grondstof voor het

Omdat het voor sommige industrieën niet haalbaar is om op

maken van nieuwe producten (zoals PET voor het produceren

zeer korte termijn grote CO2-emissie reducties te realiseren,

van kleding en meubilair). Het Noordzeekanaalgebied is door de

wordt het afvangen en opslaan van CO2 (CCS, ofwel carbon

aanwezigheid van de maakindustrie, logistiek en de milieuruim-

capture and storage) gezien als een belangrijke maatregel om

te bij uitstek geschikt om circulaire bedrijven te huisvesten

kosteneffectief de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Dit
hoewel het klimaatakkoord benadrukt dat dit de structurele

DEMOGRAFIE EN WONEN

ontwikkelingen van alternatieve klimaatneutrale technieken of

Noord-Holland kent een relatief hoge bevolkingsgroei doordat

activiteiten voor CO2-emissiereductie niet in de weg mag staan.

het aantal geboortes hoger is dan het sterftecijfer, maar ook

In het verlengde hiervan zijn er ook mogelijkheden voor herge-

door buitenlandse migratie. Deze hoge groei zal naar verwach-

bruik van CO2 (CCU, carbon capture and utilization), bijvoorbeeld

ting doorzetten. Het aantal inwoners van Noord-Holland in

voor de ontwikkeling van synthetische grond- en brandstoffen of

2040 wordt geschat op 3,25 miljoen. Dit is een toename van

als voedingsstof in de glastuinbouw. Door de aanwezige kennis

390.000 inwoners vergeleken met 2019. Dit correspondeert

van organische chemie en logistiek kan het NZKG inspelen op

met een groeiende woningbehoefte van 202.000 woningen.

het type biobrandstof dat wordt ontwikkeld.

Om het woningtekort op te lossen, moeten er circa 15.000
woningen per jaar worden bijbouwd.
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Gemeente

Amsterdam
Haarlemmermeer
Zaanstad
Velsen
Beverwijk

2019

2025

2040

Percentuele
bevolkingsgroei
2019-2040

Percentuele
groei
woningbehoefte
2019-2040

864.500
148.000
155.800
68.400
41.200

926.900
154.700
162.700
70.100
42.500

1.081.100
174.700
182.700
74.400
44.800

25%
18%
17%
9%
9%

22%
27%
19%
11%
9%

39.100

39.300

40.200

3%

6%

Heemskerk

Tabel 1*: bevolkingsgroei in het NZKG (Bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040)

Ruim 95 procent van de groei concentreert zich in Noord-

De bouw van woningen in het NZKG-complex door de aanwe-

Holland Zuid. Ondanks de vergrijzing neemt het aantal jonge-

zigheid van bedrijven die milieuruimte hebben. Het is passen

ren en gezinnen met kinderen in Noord-Holland Zuid juist toe

en meten in het gebied, waarbij leefbaarheid en gezondheid

en blijft de beroepsbevolking tot 2040 groeien. Amsterdam

ook een belangrijke afweging is om wonen mogelijk te maken.

kampt echter wel met een tekort op de arbeidsmarkt.
Dit omdat het aantal banen de afgelopen vijf jaar harder is

NATUUR EN LANDSCHAP

gegroeid (plus dertien procent) dan de werkzame beroepsbe-

Het diverse landschap in het NZKG is een belangrijk natuurge-

volking (plus tien procent).

bied en een bron voor recreatie. De combinatie van stedelijke
bebouwing, industrie, natuurlandschap en landbouw in het

Binnen het NZKG is de bevolkingsgroei- en en de behoefte

gebied, zorgen voor een welkome afwisseling. Het landschap

aan woningen het hoogst in de gemeente Amsterdam, gevolgd

wordt binnen de MRA dan ook gezien als belangrijke factor

door Haarlemmermeer en Zaanstad.

voor het aantrekken en vasthouden van bedrijven en werknemers.

* De Monitor Woningbouw 2019 laat zien dat er (op papier)
voldoende capaciteit aanwezig is om de benodigde nieuw-

In het NZKG liggen het recreatiegebied Spaarnwoude, duinen

bouwproductie tot 2040 te realiseren. Daarnaast neemt de

en polders. Verder speelt water een grote rol, zowel voor de

woningvoorraad ook toe door splitsing van woningen en
transformatie (bijvoorbeeld het ombouwen van bedrijfspanden
of scholen tot woningen), hoewel het grootste aandeel van de
woningvoorraadtoename nieuwbouw is. In Noord-Holland Zuid
zijn in de periode 2014-2018 ruim 32.000 woningen bijgebouwd, wat echter nog niet genoeg is om aan de inhaalvraag
te voldoen. Vooral in Amsterdam is er nog een groot tekort aan
woningen.
Plancapaciteit
Netto
Amsterdam

Waarvan hard Waarvan zacht

227.200

44.000

183.200

Beverwijk

2.100

300

1.900

Velsen

2.600

700

1.900

23.100

3.100

20.000

255.100

48.000

207.000

Zaanstad
Totaal NZKG

Tabel 2*: plancapaciteit woningen NZKG, afgerond op honderdtallen
(Provinciale Bevolkingsprognose 2019-2040, Monitor Plancapaciteit (RIGO)
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Rondleiding Zaanse Schans.
Foto: Monique Barner-Vet.

Kantoorruimte nabij Amsterdam Sloterdijk.

scheepvaart, de klimaatadaptatie als de waterkwaliteit. Naast

bedrijven op een snelle manier naar het werk kunnen komen.

de belangrijke economische functie die het Noordzeeka-

Vrijwel alle vervoersmodaliteiten spelen in het NZKG een

naal vervult, is het kanaal ook van essentieel belang voor de

belangrijke rol vanwege de logistieke functie van het gebied

vismigratie door een langgerekte zoet-zoutgradiënt en door

en de aanwezigheid van veel werkgelegenheid. In 2018 nam

ontsluiting naar het achterland.

het internationale transport over zee toe met 1,5 procent (CBS

Ook de Stelling van Amsterdam (Unesco Werelderfgoed) loopt

Goederenmonitor, 2019). De Amsterdamse haven heeft

door het gebied. Hierdoor zijn er verschillende forten in het

goede achterlandverbindingen, vooral via de Rijn naar Duits-

gebied waarvan de meest prominente het Forteiland is aan de

land, Oostenrijk en Zwitserland. Duitsland is de voornaamste

monding van het Noordzeekanaal.

afzetmarkt. Daarnaast richt de haven zich op handelsstromen
met noord-zuidregio’s langs de Atlantische Oceaan (West-Euro-

MILIEURUIMTE

pa, Latijns-Amerika, Noord-Amerika, West-Afrika en op Rusland

Het NZKG is een gebied waar zich relatief veel zware indus-

en de Baltische Staten).

trie en activiteiten met een hogere milieucategorie bevinden.
Onder milieuruimte wordt verstaan lucht, water, geluid, geur

Voor binnenlands vervoer wordt voornamelijk gebruik gemaakt

en externe veiligheid. Bedrijven die met hun processen deze

van vrachtwagens (82 procent), gevolgd door de binnenvaart

factoren beïnvloeden, vragen om meer ruimte.

(17,9 procent) en het spoor (<0,5 procent). Het binnenlands vervoer zag een toename in 2018 (CBS Goederenmonitor, 2019).

Ook de ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie

Wat betreft personenvervoer zorgt de groeiende werkgelegen-

en de energietransitie vragen om milieuruimte. Dit maakt de

heid voor een toename in het aantal vervoersbewegingen. In

ruimtelijke inpassing van functies binnen het NZKG nog com-

Nederland reist zestig procent van de werknemers met de auto

plexer en vraagt meer dan ooit om een integrale aanpak.

naar het werk, wat betekent dat ongeveer 46 procent van de
auto’s in de ochtendspits woon-werkverkeer is (CBS, 2016).

BEREIKBAARHEID
Goede bereikbaarheid is essentieel voor economische groei.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voorspelt in de

Enerzijds trekt efficiënt goederenvervoer nieuwe bedrijvigheid

toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving 2015 dat het

aan. Een goede bereikbaarheid voorkomt dat bedrijven weg-

aantal personenauto’s in 2030 met zes tot achttien procent zal

trekken uit de regio, anderzijds moet het personeel van deze

zijn toegenomen ten opzichte van 2010. Het ministerie van
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Crossterrein bij Tata Steel. Foto: Natalie Jansen-Duijn.

Infrastructuur en Waterstaat verwacht dat de reistijdverliezen

In 2018 groeide het treinverkeer op werkdagen met 2,2 pro-

de komende vijf jaar tot 35 procent zullen toenemen, en heeft

cent. Het treinverkeer van en naar Schiphol steeg het hardst

voor de periode 2018-2030 een budget van negentien miljard

met zeven procent, voortkomend uit de groei van luchthaven

euro vrijgemaakt voor uitbreiding van het wegennetwerk.

en het feit dat meer mensen voor de trein kiezen in plaats van
de auto. Station Amsterdam Centraal Station heeft na Utrecht

De drukte op de weg maakt wel dat het openbaar vervoer in

Centraal de meeste treinreizigers per werkdag - ruim 192.000

toenemende mate een aantrekkelijke manier is om naar het

in 2018 (NS, 2019).

werk te reizen.

Uitzicht NZKG vanaf de sluis IJmuiden.
Foto: Natalie Jansen-Duijn.
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Toegangsweg naar het sluizencomplex in IJmuiden.
Foto: Els Dekker-Jonker.
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Het verbeteren van de OV-verbindingen
zal autogebruikers verleiden meer met
het openbaar vervoer te reizen. Ook
in het NZKG zetten gemeenten zich
hiervoor in.
Ondanks deze inspanningen zal het voor
werknemers in de logistiek en industrie
vaak niet mogelijk zijn om van het OV
gebruik te maken voor woon-werkverkeer, omdat zij vaak in wisseldiensten
werken.
Een andere positieve ontwikkeling is de
toename in het gebruik van de OV-fiets
die een goede deur-tot-deur verbinding
mogelijk maakt.
De fiets wordt ook in toenemende mate
een interessant vervoersalternatief door
elektrisch fietsen. Hierdoor is de nodige
aandacht ontstaan voor het netwerk
van fietspaden. Snelfietsroutes moeten
bijdragen aan het verminderen van
congestie, en hebben bovendien recreatieve waarde. Een voorbeeld hiervan
in het NZKG is de snelfietsroute tussen
Amsterdam Sloterdijk, Haarlemmerliede
en Spaarnwoude en Haarlem.

Toename gebruik ov-fiets.

Woonhuis Oud Velsen aan het Noordzeekanaal. Foto: Margriet Kooij.

Foto: Matthijs Wessing.

MAART 2020

13

2 Het Bestuursplatform
en HAAR omgeving
HET BESTUURSPLATFORM

lijks een overzicht verstrekt over de voortgang van de projec-

Het Bestuursplatform NZKG is een samenwerkingsverband

ten en de lopende ontwikkelingen. Zo is de Visie geen statisch

tussen de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Haarlemmermeer,

document, maar een koers waarlangs gezamenlijke integrale

Heemskerk, Velsen en Zaanstad, het Rijk, Port of Amsterdam,

besluiten worden genomen en ontwikkelingen in gang worden

Zeehaven IJmuiden N.V., Tata Steel en de provincie Noord-

gezet. Het Bestuursplatform heeft zijn eigen projectorgani-

Holland. De provincie voert de regie over deze samenwerking

satie: de Stichting Projectbureau Masterplan NZKG

en is voorzitter van dit platform. De vertegenwoordigers van de

(kortweg: Projectbureau NZKG).

organisaties in het Bestuursplatform staan op de achterpagina
van dit Uitvoeringsprogramma (pagina 48).

PROJECTBUREAU NZKG
Projectbureau NZKG ondersteunt het Bestuursplatform en het

Bestuursplatform Energietransitie NZKG

Bestuursplatform Energietransitie. Het bureau is verantwoor-

Het NZKG neemt een unieke positie in in de energietransitie

delijk voor het programmamanagement van het Uitvoerings-

voor de MRA en Noord-Holland. Dit vanwege de ligging aan

programma en is het aanspreekpunt voor de lopende projecten

zee, waardoor de aanlanding van grote windparken op de

vanuit het bestuursplatform. Tevens betrekt zij de partners bij

Noordzee in het NZKG kan plaatsvinden. Ook de grote vraag

de voorbereiding van de projecten en acties. Naast het monito-

van de industrie naar energie, de mogelijkheden van opslag

ren van de projecten, vervult het bureau het leiderschap van de

en conversie van energie, de aanwezige kennis in het gebied

projecten en de acties die vallen onder de verantwoordelijk-

en de aanwezige milieuruimte zorgen voor deze bijzondere

heid van het bestuursplatform.

positie.

Het projectbureau zorgt verder voor de gezamenlijke communi-

Om hier optimaal op in te zetten, is het Bestuursplatform

catie met de omgeving. Het bureau bestaat uit een program-

Energietransitie NZKG opgericht. Hier werken de al aanwezige

madirecteur, twee beleids- en procesmanagers, een beleidsme-

partners van het bestuursplatform samen met de netwerkbe-

dewerker, een beleids/communicatiemedewerker en een

heerders energie-infrastructuur en de industrie samen aan de

officemanager.

energietransitie. De focus ligt op het op orde krijgen van de
energie-infrastructuur voor de toekomstige vraag.
Het Bestuursplatform NZKG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Visie NZKG 2040. Bij de start van de uitvoering van
de Visie NZKG heeft het bestuursplatform besloten dat zij jaar-
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Nieuwe locatie kantoor Projectbureau NZKG - Plein 1945
IJmuiden. Foto: TREC.

Werkbezoek van Staten- en gemeenteraadsleden
aan de cacaosector.

COMMUNICATIE

onderwerpen, dan kunt u die inbrengen via info@noordzee-

Het Bestuursplatform wil de omgeving helder, tijdig en volle-

kanaalgebied.nl.

dig informeren. Dit vergroot de bekendheid van het Uitvoeringsprogramma en creëert draagvlak. De projecten in het

•

Noordzeekanaalgebied gaan de hele regio aan, van bewoner

Op de website van het Noordzeekanaalgebied (www.noordzee-

tot overheid. De wijze waarop de communicatie plaatsvindt,

kanaalgebied.nl) staat actuele informatie over de projecten uit

verschilt per gebeurtenis. Via diverse communicatiekanalen

het Uitvoeringsprogramma. Op de website zijn ook de publica-

houdt het Bestuursplatform de omgeving op de hoogte van

ties te vinden van het Projectbureau NZKG en de berichten uit

actuele ontwikkelingen. Het platform zet de volgende commu-

de nieuwsflits.

Website

nicatiemiddelen in:
•
•

Uitvoeringsprogramma NZKG

Twitter

Het officiële Twitteraccount van het Projectbureau NZKG is

Met het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma informeert het Be-

@PBNZKG. Via dit Twitteraccount houdt het Projectbureau zijn

stuursplatform zijn achterban en andere belangstellenden over

volgers op de hoogte van actuele ontwikkelingen, het verschij-

de werkzaamheden in de regio. De projectinformatie uit het

nen van de NZKG-nieuwsflits en van nieuwsberichten met een

Uitvoeringsprogramma is ook te lezen op de website

relatie tot het Uitvoeringsprogramma.

www.noordzeekanaalgebied.nl.
•
•

NZKG-nieuwsflits

Participatie

Het Bestuursplatform NZKG vraagt belanghebbenden, betrok-

De NZKG-nieuwsflits bevat nieuws en achtergronden die zijn

kenen en geïnteresseerden zoveel mogelijk mee te denken. Het

verbonden met de uitvoering van de Visie NZKG. Deze nieuws-

vergroot de gezamenlijke kennisontwikkeling.

brief is bedoeld om geïnteresseerden te informeren en te
betrekken bij de ontwikkelingen in het NZKG. De doelgroep is

•

breed en bestaat uit bewoners, politici en ondernemers.

In 2019 zijn er voor Staten- en gemeenteraadsleden werk-

NZKG-bijeenkomsten

bezoeken georganiseerd die in het teken stonden van de
Wilt u het laatste nieuws uit het NZKG ontvangen? Meld u dan

cacaosector.

aan via www.noordzeekanaalgebied.nl. Hebt u ideeën voor

MAART 2020
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3 DE PROJECTEN
VAN HET BESTUURSPLATFORM
3.1 MONITOR RUIMTE-INTENSIVERING NZKG

DOELSTELLING:
inzicht geven in de intensivering
op de bedrijventerreinen langs het
Noordzeekanaal door gronduitgifte,
verdichting, innovatie en
herstructurering. De monitor moet
objectieve en betrouwbare informatie
bevatten en bruikbare input leveren
voor de politieke afweging over
het al dan niet uitbreiden van het
havenareaal.

AMBITIE
Het Bestuursplatform NZKG wil dat de terreinen langs het Noorzeekanaal zo
intensief mogelijk worden gebruikt. Dit conform de ambitie, verwoord in de Visie
NZKG 2040. Om hierin inzicht te houden en te krijgen brengt het platform jaarlijks
een ruimte-intensiveringsmonitor uit. Deze monitor geeft inzicht in de uitgifte van de
terreinen, de werkgelegenheid, toegevoegde waarde en overslag op de terreinen en
de nog beschikbare ruimte.
Uitgifte terreinen
In 2019 heeft de vijfde meting plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat in 2018 in
totaal 40,2 hectare kadegebonden en 34,2 hectare niet-kadegebonden terrein is
uitgegeven. Dat betekent dat er op 1 januari 2019 nog 150 hectare kadegebonden
en 282 hectare droog terrein was. Met name de natte kavels beginnen schaars te
worden. Momenteel zijn er nog tien kavels groter dan vijf hectare.

TREKKER:

Stijging overslag en toegevoegde waarde

Bestuursplatform NZKG.

De overslag steeg in 2018 met 750.000 ton (één procent) ondanks dat de
kolenoverslag met een miljoen ton daalde. De totale toegevoegde waarde per
jaar op de NZKG-bedrijventerreinen (inclusief het Tata Steel-terrein) steeg ten

BETROKKEN PARTIJEN:

opzichte van 2016 met 25 procent naar 8,86 miljard euro. De Amsterdamse
havengebieden leverden de hoogste toegevoegde waarde per hectare op omdat

partners Bestuursplatform NZKG,

de havengerelateerde sectoren de meeste toegevoegde waarde leveren. Met

Omgevingsdienst IJmond, Omge-

toegevoegde waarde wordt de economische waarde bedoeld; de economische

vingsdienst NZKG en SADC (Schiphol

bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio

Area Development Company).

Amsterdam.
De Vissershaven (links) en de Haringhaven in IJmuiden.

Mijlpalen:
• in het derde kwartaal van 2020
verschijnt de zesde meting van de
Monitor Ruimte-intensivering.
Ontwikkelingen in 2020
In afstemming met de Monitor
Bedrijventerreinen in de gehele
Metropool Regio Amsterdam, zal het
Bestuursplatform een zesde meting
uitbrengen over de ontwikkelingen in
2019.
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Werkgelegenheid

Communicatie:

De totale werkgelegenheid in de NZKG-gemeenten steeg in 2018 met drie procent

de monitor verschijnt in een unieke

naar 773.265 banen. Hiervan zijn 29.154 banen (3,8 procent) havengerelateerd.

kaartapplicatie op de website van het

Op de NZKG-bedrijventerreinen is de werkgelegenheid gestegen met 1450

Projectbureau NZKG (www.noordzeeka-

banen (twee procent). Deze stijging komt bijna geheel voor rekening van de niet-

naalgebied.nl). Via de NZKG-nieuwsflits

havengerelateerde banen. Het NZKG-gebied telt in totaal 78.273 banen. Hiervan is

kunt u op de hoogte blijven van het

dertig procent (23.449) havengerelateerd.

verschijnen van de monitor.

Relatie met andere projecten:
natuur, recreatie of de agrarische functies van de Houtrakpolder en compenserende
maatregelen bij de ontwikkeling van een haven in de Houtrakpolder, gezamenlijk
vestigingsbeleid, leefbaarheid in het NZKG, de circulaire economie, energietransitie,
transformatie van De Pijp Beverwijk, Haven-Stad Amsterdam, transformatie van de
Achtersluispolder en het Hembrugterrein.

Strandgangers en cruiseschepen in het NZKG. Foto: Jos Stevens.

DOELSTELLING:
gerichte acties uitvoeren om de
beleving van de overlast te beperken,
op basis van het leefbaarheidsonderzoek, daar waar overlast is.

TREKKER:
Bestuursplatform NZKG.

BETROKKEN PARTIJEN:
partners Bestuursplatform NZKG,

3.2 LEEFBAARHEID IN HET NZKG

Omgevingsdienst IJmond en
Omgevingsdienst NZKG.

LEEFBAARHEID
Resultaten uit een groot leefbaarheidsonderzoek uit 2017 onder bewoners in het

WONEN EN WERKEN

Noordzeekanaalgebied tonen aan dat de overlast door haven en industrie niet

De ambitie is, gezien de schaarste

bepalend is hoe bewoners de leefbaarheid ervaren in hun wijk. Deze leefbaarheid

ruimte in het gebied, om wonen en

scoort hoog in enkele wijken in de IJmond, terwijl bewoners wel overlast ervaren.

werken steeds dichter bij elkaar te

In andere wijken scoort de leefbaarheid juist laag, maar ervaren de bewoners geen

laten plaatsvinden. Of dit in de praktijk

overlast van haven en industrie. Andere oorzaken, zoals sociale omstandigheden,

ook haalbaar is, moet nog blijken. De

blijken te zorgen voor een mate van overlast.

uitkomsten van het onderzoek in de
IJmond zullen hierop van invloed zijn.

Gezien de overlast van de industrie en haven in de IJmond heeft de provincie Noord-

In 2020 zal het onderwerp leefbaarheid

Holland in 2019 een gericht programma opgezet om zo beter inzicht te krijgen in de

en gezondheid, in het licht van de

overlast en de mogelijke effecten hiervan op de gezondheid van de inwoners.

verstedelijking en de uitkomsten van

Zodra hierover meer inzicht is, krijgt dit een vervolg in het beleid dat het

het gezondheidsonderzoek in de IJmond,

Bestuursplatform gaat uitvoeren.

verdere duiding krijgen.

MAART 2020

17

3.3 ENERGIETRANSITIE NZKG

Het NZKG heeft binnen de MRA een belangrijke functie:
(a) de opslag, distributie, conversie en opwekking van hernieuwbare energie en

DOELSTELLING:

circulaire grondstoffen;

in de Ontwikkelstrategie

(b) de gevestigde regionale en (inter)nationale bedrijven op het gebied van

Energietransitie NZKG staat hoe

energie- en grondstoffentransitie.

het NZKG via energietransitie en de
circulaire economie een bijdrage kan

In de Ontwikkelstrategie Energietransitie NZKG staat hoe het NZKG vanuit de

leveren aan het versterken van de

energietransitie en de circulaire economie een bijdrage kan leveren aan de

internationale concurrentiepositie van de

internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam. Vanuit

Metropoolregio Amsterdam (MRA).

vier scenario’s heeft dit geleid tot zes basisstappen voor de korte termijn en vier
ontwikkelingsrichtingen voor de lange termijn.
Het Bestuursplatform ET NZKG heeft in 2019 ingestemd met het opstellen van

TREKKER:

een Uitvoeringsprogramma ET NZKG. Dit is gebaseerd op de Ontwikkelstrategie

Elektriciteit: Provincie Noord-Holland.

ET NZKG en op de specifieke afspraken voor de Industrie in het Klimaatakkoord.

Waterstof:

Port of Amsterdam.

In het Uitvoeringsprogramma worden de volgende thema’s onderscheiden: CO2,

CO2:

Tata Steel.

waterstof, elektriciteit en warmte. Per thema is een plan van aanpak gemaakt.

Warmte:

Metropoolregio Amsterdam.

In 2019 is de systeemstudie energie-infrastructuur Noord-Holland 2020-2050
gestart en afgerond. Deze heeft een vervolg op meerdere schaalniveaus en
is geïntegreerd in het Uitvoeringsprogramma ET NZKG. Juist de energie-

BETROKKEN PARTIJEN:

infrastructuur is een randvoorwaarde voor het realiseren van doelen en

deelnemers Bestuursplatform ET NZKG:

afspraken in het NZKG.

Port of Amsterdam, Zeehaven IJmuiden
N.V., de gemeenten Amsterdam, Zaanstad,

In 2019 heeft het kabinet ingestemd met het ontwerp Klimaatakkoord 2030.

Beverwijk, Velsen, Haarlemmermeer en

Daarmee is een nieuwe fase gestart met een focus op de uitvoering. Voor

Heemskerk, Tata Steel, ORAM, ministe-

de uitvoering van het Klimaatakkoord en het oplossen van knelpunten is

ries van BZK en EZK, TenneT, Alliander en

vanuit het Rijk een nieuwe structuur opgezet. Het NZKG is als industriecluster

Gasunie.

gekoppeld aan het Uitvoerings- en Koplopersoverleg. Het Uitvoeringsoverleg
is verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van afspraken in het
Klimaatakkoord voor de industrie. De samenhang tussen de thema’s (industrie,
mobiliteit, gebouwde omgeving, landbouw en elektriciteit) vindt plaats in het
Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

Vestigingsbeleid en Monitor ruimte-intensivering
Mijlpalen:
• advies Taskforce Infra Industrie, eerste-tweede kwartaal 2020;
• scenario’s en strategie energie-infrastructuur, die wordt aangesloten bij de
MRA Verstedelijkingsstrategie en de Regionale Energie Strategieën (RES),
derde kwartaal 2020;
• rapportage voortgang afspraken Klimaatakkoord, vierde kwartaal 2020.
Communicatie:
op verzoek van provinciale staten van Noord-Holland en het Bestuursplatform
ET NZKG maken wij een voorstel voor branding van het NZKG om het
vergezicht van het Klimaatakkoord voor het NZKG meer te laten zien.
Waarvoor staat het NZKG en wat is daarvan de betekenis?
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Elektrisch oplaadpunt in Amsterdam.

Waterzuiveringsinstallatie in Amsterdam Westpoort.
Foto: Honing Heemskerk.

3.4 CIRCULAIRE ECONOMIE
CIRCULAIRE ECONOMIE
Op de bedrijventerreinen langs Noordzeekanaal zijn veel bedrijven gevestigd die

Communicatie:

grondstoffen gebruiken en reststoffen over hebben. De cruciale vraag is: kunnen we

www.noordzeekanaalgebied.nl en

vraag en aanbod naar grond- en reststoffen bij bedrijven aan elkaar koppelen om zo

NZKG-nieuwsflits.

ketens te sluiten? Deze kennis is alleen op macroniveau aanwezig.
Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden heeft het Bestuursplatform
NZKG in 2018 een proefproject laten uitvoeren op twee bedrijventerreinen in de
IJmond. Hierbij heeft het platform ervoor gekozen om bottom-up materiaalstromen
op bedrijventerreinen te laten inventariseren. Uit deze proef zijn verrassende

DOELSTELLING:

verbindingen en ketensamenwerkingen voortgekomen. Het proefproject heeft laten

meer inzicht krijgen in het gebruik

zien dat een circulaire economie zich leent om op bedrijventerreinen toe te passen:

van rest- en grondstoffen in de

met name cross-overs tussen bedrijven bieden veel kansen.

regio. Met als doelen het sluiten van
kringlopen en samen met regionale

Over de reststroom plastic is in 2019 diverse malen overleg geweest met

partners een praktische stap te zetten

verschillende verwerkingsbedrijven van plastics in de regio. Aangezien plastic-

naar een circulaire economie.

producenten een medebepalende rol spelen in de verwerking van plastic zal in 2020
met hen de samenwerking worden gezocht. Dit om te proberen de reststromen
plastics te verwerken tot nieuwe producten.

TREKKER:
Ketens sluiten

Bestuursplatform NZKG.

In 2020 wordt de aanpak van het proefproject rest- en grondstoffen in de IJmond
verder uitgewerkt in het Noordzeekanaalgebied. Mede op basis hiervan wordt
gekeken of door het aantrekken van nieuwe bedrijven er ketens circulair kunnen
worden gesloten.

BETROKKEN PARTIJEN:
partners Bestuursplatform NZKG,

Mijlpalen:

bedrijfsleven en Omgevingsdienst

• in 2020 zal er per bedrijventerrein in het NZKG een inventarisatie worden

IJmond.

gemaakt van de mogelijkheden om ketens te sluiten.

MAART 2020
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3.5 GEZAMENLIJK VESTIGINGSBELEID

DOELSTELLING:
een gezamenlijke koers bepalen voor
het aantrekken en (her)vestigen
van bedrijven die de internationale
concurrentiepositie versterken van
de MRA.

Luchtfoto van het Noordzeekanaal, met onder andere Damen Shiprepair Amsterdam.

TREKKER:
Bestuursplatform NZKG.

INHOUD EN VOORTGANG
Zowel in MRA- als in NZKG-verband is er in 2019 overleg geweest over de ambities
voor het vestigen van nieuwe bedrijven in het gebied. De MRA heeft dit vertaald
in een ambitiekaart, waarbij de terreinen langs het kanaal zijn aangeduid als

BETROKKEN PARTIJEN:

terreinen voor de vestiging van de maak- en circulaire industrie, logistiek en de

partners Bestuursplatform NZKG

energietransitie.

en MRA/Plabeka.

Aangezien deze duiding erg globaal is en de ruimte schaars is, moet dit in 2020

Relatie met andere projecten:

nog verder vertaald worden naar concreet vestigingsbeleid. Hierbij is het van

Monitor Ruimte-intensivering,

belang dat de juiste vestigingsvoorwaarden voor bedrijvigheid worden gecreëerd

energietransitie, de circulaire economie,

die economische waarde en werkgelegenheid toevoegen, maar ook zorgen voor het

Transformatie van Haven-Stad

huisvesten van talent (vanwege het aantrekken van een internationaal concurrerend,

Amsterdam en de Achtersluispolder,

kwalitatief arbeidsaanbod).

Onderwijs & Arbeidsmarkt.
Cruiseschip in IJmuiden met op de achtergrond Tata Steel.
Foto: Bert Westendorp.

Mijlpalen:
• bespreking uitgangspunten en
aanpak in het Bestuursplatform van
mei 2020;
• bespreking kaders, randvoorwaarden
en toekomstig beleid in het
bestuursplatform van december.
Communicatie:
www.noordzeekanaalgebied.nl en
NZKG-nieuwsflits.
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Zeecruiseschip in de Noordersluis. Foto: Ruud Karstens.

3.6. ZEECRUISE IN HET NOORDZEEKANAALGEBIED

STAND VAN ZAKEN OPSTELLEN BELEIDSVISIE
Het Bestuursplatform NZKG heeft op 15 november 2018 de

DOELSTELLING:

bestuursopdracht ‘Zeecruise in het NZKG’ vastgesteld. Uitgangs-

het inzichtelijk maken van de met de zeecruise samen-

punt is het behoud van de zeecruise in het NZKG. Begin 2019

hangende maatschappelijke baten en lasten op regionaal

zijn een regionale projectgroep geformeerd en werkgroepen

niveau. Op basis hiervan een evenwichtige beleidsvisie

voor de thema’s toerisme, economie, duurzaamheid en locaties.

opstellen voor een verantwoorde ontwikkeling van de zee-

In april 2019 heeft het bestuursplatform ingestemd met de

cruise in het NZKG.

per beleidsthema geformuleerde uitgangspunten, voorgestelde
onderzoeken en de werkwijze. In juli 2019 heeft het platform
kennis genomen van de tussenresultaten. Ook hebben de leden

TREKKER:

ingestemd met het nader onderzoeken van drie locaties als

Bestuursplatform NZKG.

mogelijke optie voor de realisatie van additionele en/of vervangende terminalcapaciteit: Veemkade (bestaande PTA) en de
Coenhaven in Amsterdam en de IJmondhaven in IJmuiden. Voor
PTA is ingestemd met onderzoek naar drie scenario’s: hand-

BETROKKEN PARTIJEN:

haven, beperken en opheffen.

partners Bestuursplatform NZKG.

In november 2019 heeft het bestuursplatform kennis genomen
van de onderzoeksresultaten en de daarop gebaseerde (deel)

de zeecruise pas definitief uit te werken nadat er bestuurlijke

conclusies voor de verschillende thema’s. Daarnaast heeft het

besluitvorming is over het advies dat de ‘Adviescommissie Oe-

platform geconstateerd dat het (mogelijk) beleid voor de zee-

ververbindingen Rijkswateren Amsterdam’ gaat uitbrengen. Dit

cruise, cq. de beschikbare locaties daarvoor in Amsterdam, sterk

advies wordt medio 2020 verwacht, de besluitvorming daarover

gekoppeld is aan de besluitvorming over de nieuwe IJ-oever-

eind 2020. Besloten is dit advies, parallel aan het werk van de

verbinding(en) in Amsterdam.

adviescommissie, regionaal niveau verder te werken voor de relevante thema’s toerisme en duurzaamheid, en op lokaal niveau

Daarom heeft het platform besloten de beleidsrichting voor

de drie locaties nader te onderzoeken op haalbaarheid.
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ONDERZOEKSRESULTATEN KORT SAMENGEVAT
Het aantal (toeristische) bezoekers aan de regio blijft stijgen.

grenswaarden (stikstof, zwavel en fijnstof) is. In combinatie met

In Amsterdam is deze toename het sterkst. In 2018 waren dit

andere bronnen zou dit plaatselijk wel het geval kunnen zijn.

circa twintig miljoen bezoekers, een stijging van zestien procent

Nader onderzoek is nodig om de haalbaarheid van de duur-

sinds 2016. De zeecruise draagt twee procent bij aan het totale

zaamheidsambities, die verder gaan dan de wettelijke normen,

bezoek. Op het aandeel buitenlandse bezoekers is dat drie

in beeld te brengen.

procent.
De bestaande capaciteit van de terminal in Amsterdam
Deloitte heeft onderzoek verricht naar de economische waarde

bedraagt 190 en die in IJmuiden 70 aanlopen per jaar. De

van de zeecruise in 2018 (nulmeting) en 2030 (marktpotentie),

groeiambitie van de terminals voor 2030 bedraagt respectieve-

onderscheiden naar Amsterdam, de MRA en nationaal. Daarbij

lijk 250 en 90 calls, en blijft daarmee onder de veronderstelde

zijn voor 2030 drie scenario’s bekeken voor de toekomst van de

autonome groei. Om deze ambitie te realiseren is aanvullende

bestaande passagiersterminal in Amsterdam (PTA): handhaven,

kade- en terminalcapaciteit nodig. De zoektocht naar extra ca-

beperken en opheffen. De maximale variant (PTA behouden

paciteit heeft, naast de bestaande locaties, slechts één nieuwe

en investeren in Coenhaven en IJmondhaven) levert het NZKG

locatie opgeleverd. Dit is de Coenhaven in Amsterdam. Vervolg-

in 2030 een toegevoegde waarde (direct en indirect) op van

onderzoek moet uitwijzen of, en op welke wijze, de ambitie van

227 miljoen euro. In de minimale variant (PTA opheffen en niet

340 aanlopen per jaar in het NZKG kan worden gerealiseerd

investeren in Coen- en IJmondhaven) bedraagt dit 77 miljoen

De toekomst van de PTA, mede in relatie tot nieuwe IJ-oever

euro. In 2018 bedroeg de toegevoegde waarde 156 miljoen

verbindingen, speelt daarin een substantiële rol.

euro.
TNO heeft, met input van Starcrest, onderzoek verricht naar de

Relatie met andere projecten:

emissies door de zeecruise. Hieruit blijkt dat er in 2018, en bij

Haven-Stad, Sprong over het IJ, Ontwikkeling Averijhaven,

gelijkblijvende normen ook in 2030, geen overschrijding van

Zeetoegang IJmond, Transformatie specifieke locaties, Groen en
Landschap NZKG en Houtrakpolder.

Mijlpalen:
•

uitwerking thema’s toerisme en duurzaamheid zeecruise, juli 2020;

•

onderzoek locaties zeecruise, inclusief financiële verkenning, juli 2020;

•

advies Commissie IJ-oeververbindingen, juli 2020;

•

besluit IJ-oeververbinding Amsterdam en Rijk, december 2021;

Zeecruiseschip in de Noordersluis

•

opstellen conceptbeleidsvisie Zeecruise NZKG, december 2021;

in IJmuiden.

•

consultatie en inspraak, maart 2021;

•

vaststellen beleid door bestuursplatform/gemeenteraden NZKG, juli 2021.
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Foto: Ben Rijks Ventura.

4 Projecten onder verantwoordelijkheid van
andere bestuurlijke organen
4.1 SLUIS HAVEN INFORMATIE PUNT (SHIP)
SHIP
SHIP is een bezoekerscentrum over het Noordzeekanaal-

den de leerlingen welke aspecten zij belangrijk vinden in het

gebied. De gezamenlijke partners in het Bestuursplatform

beroep dat zij in de toekomst willen gaan doen.

NZKG hebben onder verantwoordelijkheid van de provincie
Noord-Holland dit centrum gerealiseerd. De exploitatie is uit-

Bij het bezoek aan SHIP maken leerlingen via een webapp een

besteed. In SHIP krijgt de bezoeker informatie over het gebied,

speurtocht op hun smartphone. Deze speurtocht is gekoppeld

de werking en bouw van de sluizen, innovatie - met name op

aan de interessetest. Door actief vragen te beantwoorden over

gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaat-

de beroepen in het informatiecentrum, krijgen de leerlingen

adaptatie- en beroepen in het gebied. De bezoekers kunnen een

een overzicht van de beroepen die zij leuk vinden. Vier scholen

rondleiding met een gids boeken die hierdoor extra aantrek-

hebben gebruik gemaakt van deze profielkeuzetest.

kelijk wordt. Ook heeft SHIP een restaurant met uitzicht op het
sluizencomplex en het Noordzeekanaal.
Diverse bedrijven hebben zich aangemeld als sponsor. Dit van-

DOELSTELLING:

wege de doelstellingen van SHIP, de mogelijkheid om gebruik

het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) zorgt voor een

te maken van de VIP-room en de horecaruimte met uitzicht op

sterkere profilering van de regio door informatie te geven

onder andere de sluizen van IJmuiden. SHIP wordt veel gebruikt

over de bouw van de nieuwe zeesluis, de toekomst van de

voor bedrijfsvergaderingen en -uitjes, waarbij de bezoekers in

regio, vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, duurzaam

de VIP-ruimte kunnen vergaderen en de tentoonstelling kunnen

en innovatief ondernemen en technische beroepen en

bezoeken. Meer informatie over het centrum is te vinden op de

opleidingen.

website www.ship-info.nl. In 2019 hebben 27.676 mensen SHIP
bezocht.

TREKKER:
TECHNOLAB

provincie Noord-Holland.

Om jongeren te interesseren voor techniek verzorgt Techport
in een ruimte van SHIP (Technolab) techniekworkshops voor
basisscholieren. Deze workshops zijn afgestemd op leeftijdscategoriëen en verdeeld in onderbouw, middenbouw en boven-

BETROKKEN PARTIJEN:

bouw (respectievelijk groep 3-4, 5-6 en 7-8). In 2019 hebben

partners Bestuursplatform, bedrijfsleven en onderwijs.

1015 basisscholieren van 24 scholen een techniekworkshop
gevolgd.
Voor leerlingen van VMBO klas 2 en HAVO/
VWO klas 3 die voor een profielkeuze staan,

Bezoekerscentrum SHIP in IJmuiden. Foto: Bart Homburg.

heeft Podium in SHIP een lesprogramma
ontwikkeld. Het lespakket bestaat uit twee
delen: een voorbereidende les op school en
een jobtour bij SHIP. Tijdens de voorbereidende les maken de leerlingen, aan de hand van
een interactieve kaart, kennis met bedrijven
en beroepen in het gebied. De les bestaat uit
opdrachten, waarbij leerlingen op onderzoek
gaan naar informatie over technische beroepen. Nadat zij deze kennis hebben opgedaan,
maken zij een interessetest. Hier ondervin-

MAART 2020
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Het Groene Schip in de Houtrakpolder.
Foto: Jan den Boef, Staatsbosbeheer.

DOELSTELLING:
bij de herinrichting van de Houtrakpolder in de
gemeente Haarlemmermeer staat natuur- en recreatieve

4.2. NATUUR, RECREATIE OF AGRARISCHE FUNCTIES
HOUTRAKPOLDER EN COMPENSERENDE MAATREGELEN BIJ
ONTWIKKELING VAN EEN HAVEN IN DE HOUTRAKPOLDER

ontwikkeling centraal. Deze ontwikkeling markeert de
grens - bufferfunctie - tussen de haven en het recreatiegebied Spaarnwoude. Het gebied gaat voldoen aan de
wensen van de hedendaagse recreant: actieve beleving
en sportieve activiteiten als aanvulling op kijk- en
wandelgroen.

HOUTRAKPOLDER
De Houtrakpolder is een groot natuur- en recreatiegebied met
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Zoals de aanleg van een
zilte plas-dras zone, aansluitend aan de bestaande waterzone

TREKKER:

ten zuiden van de Houtrakpolder. De aanleg van de paden, het

gemeente Haarlemmermeer en Staatsbosbeheer.

voedselbos en het opwaarderen van het Noorderbos zijn in
2019 afgerond.

HET GROENE SCHIP

BETROKKEN PARTIJEN:

De aanleg van de noordelijke terp van het kunstwerk Het Groe-

partners Bestuursplatform NZKG, Recreatieschap

ne Schip is in 2019 opgeleverd aan grondeigenaar Staatsbos-

Spaarnwoude, Hoogheemraadschap van Rijnland,

beheer. De dertig meter hoge terp van dit kunstwerk aan het

Afvalzorg en particulieren.

Noordzeekanaal moet als trekpleister dienen voor recreanten.
Sinds 2012 werkt Afvalzorg samen met Staatsbosbeheer aan
dit project, waar in totaal circa drie miljoen kubieke meter aan
secundaire bouwstoffen is toegepast.

Mijlpalen:

Op de noordelijke terp is in 2019 de weg naar boven aange-

•

legd. Via een openbare inschrijving heeft Staatsbosbeheer

in 2020 wordt het horecacomplex gebouwd op de noordelijke terp van Het Groene Schip.

een ondernemer geselecteerd die in 2020 het restaurant gaat
bouwen en uitbaten.

Communicatie:

Van de aanleg van de middelste terp wordt afgezien. De zuide-

communicatie verloopt zowel via gemeentelijke communicatie-

lijke terp wordt wel aangelegd. Deze is in 2025 gereed.

middelen als via de website en het Digitale Nieuwsblad. Eventueel wordt er informatie verstuurd aan de doelgroepen en de

Relatie met andere projecten:

directe omgeving. Staatsbosbeheer gebruikt de eigen commu-

eventuele uitbreiding haven.

nicatiekanalen.
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4.3 MONITOR WONINGBOUW
WONINGBOUWMONITOR
Elk jaar brengt de provincie Noord-Holland een woningbouwmonitor uit. Hierin staan
ook de gebieden van het NZKG. De provincie brengt de woningbouwopgave en de

DOELSTELLING:

gerealiseerde woningen in de gemeenten langs het Noordzeekanaal apart in beeld.

het inzichtelijk maken van de woning-

In het najaar van 2020 zal de Monitor Woningbouw opnieuw verschijnen.

bouwproductie, de plancapaciteit en

De NZKG-nieuwsflits besteedt hier aandacht aan.

de vraag naar woningen in het Noordzeekanaalgebied (NZKG).

Relatie met andere projecten:
Monitor Ruimte-intensivering.
Mijlpalen:

TREKKER:

• de Monitor Woningbouw 2020 verschijnt in het najaar van 2020.

provincie Noord-Holland.

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

BETROKKEN PARTIJEN:
partners van het Bestuursplatform
NZKG.

In het NZKG is de behoefte aan nieuwbouwwoningen het grootst
in Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstad.
Foto: Bas Beentjes.

MAART 2020
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4.4 MILIEUDIALOOG IN HET NZKG

DOELSTELLING:
het nastreven van een balans tussen economische
ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied en de

MILIEUDIALOOG

leefbaarheid.

De bestuurlijke milieudialoog is een platform voor overheden
en bedrijven in het NZKG voor kennisdeling, afspraken en
een signaalfunctie voor leefbaarheid en milieueffecten.
Het platform heeft aandacht voor de milieuopgaven uit de

TREKKER:

omgevingsvisie van de provincie, zoals klimaatverandering,

provincie Noord-Holland.

economische transitie en energietransitie.

GERICHTE AANPAK IN DE IJMOND
In 2019 heeft de nadruk gelegen op de IJmond, en in het

BETROKKEN PARTIJEN:

bijzonder op Wijk aan Zee. In 2018 kwamen er klachten vanuit

Milieudialoog IJmond: ministerie van IenW,

de omgeving van Tata Steel. Met name van bewoners in Wijk

Rijkswaterstaat WNN, Zeehaven IJmuiden N.V., Tata

aan Zee hadden klachten over “grafietregens” vanuit Harsco

Steel IJmuiden B.V., Port of Amsterdam N.V., OV

Metals, waar materialen van Tata Steel worden verwerkt.

IJmond, GGD Kennemerland, Omgevingsdienst IJmond,

De bewoners maken zich zorgen over hun gezondheid. Op

Omgevingsdienst NZKG en de gemeenten Heemskerk,

basis hiervan heeft de provincie aan het RIVM gevraagd om

Velsen en Beverwijk.

een groot gezondheidsonderzoek te doen. Bewoners konden

Milieudialoog Westpoort: Port of Amsterdam N.V.,

vragen indienen waarop zij via het gezondheidsonderzoek

Omgevingsdienst NZKG, Ondernemersvereniging

antwoord willen hebben. Ter begeleiding van dit onderzoek is

Westpoort, ORAM en de gemeenten Amsterdam,

er een bewonerscommissie opgericht.

Haarlemmermeer en Zaanstad.

Ook heeft Tata Steel een roadmap uitgebracht waarin het
bedrijf aangeeft hoe men (samen met Harsco Metals) de

onderwerp tijdens dit bestuurlijk overleg. Het (achterliggende)

overlast wil verminderen. Een belangrijke actie hierin is de

doel is een gezondere leefomgeving in de IJmond. Het overleg

bouw van een hal om de overlast van stof, afkomstig van

is een middel om met elkaar te bepalen hoe we dat kunnen

rozaslak, te verminderen. Zowel de bewoners als de overheden

bereiken en waar we in de IJmond naar toewillen in de

vinden dat Tata Steel nog meer moet doen om de overlast te

verhouding tussen industrie en gezondheid.

verminderen. Hierover wordt overleg gevoerd.
Daarnaast bestaat het voornemen om het BO Industrie &
Sinds november 2019 bestaat het bestuurlijk overleg Industrie

Gezondheid IJmond uit te breiden met een Omgevingsoverleg

& Gezondheid IJmond, waarin de provincie Noord-Holland

Industrie & Gezondheid waarbij ook inwoners worden

en IJmondgemeenten zitting hebben. De Omgevingsdienst

uitgenodigd. Dit overleg wordt naar verwachting twee keer per

IJmond (ODIJ), de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

jaar gepland.

(OD NZKG) en de GGD treden op als adviseurs. Andere partijen
kunnen op uitnodiging aanwezig zijn (bijvoorbeeld Rijk, RIVM

GEZONDHEIDSONDERZOEK

en Tata Steel). Tata Steel is een belangrijk, maar niet het enige

De verwachting is dat de eerste resultaten van het
gezondheidsonderzoek in juni 2020 bekend zijn. Het volledige
onderzoek is waarschijnlijk over twee jaar afgerond. Dit hangt
af welke modules er allemaal worden uitgevoerd.
Relatie met andere projecten:
proefproject monitoring omgevingskwaliteit in NZKG,
energietransitie, de circulaire economie, Zeetoegang IJmond en
Ontwikkeling Averijhaven.

Bewonersbijeenkomst in 2019 bij Tata Steel in IJmuiden.

Mijlpalen:
•
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Het sluizencomplex in IJmuiden.
Foto: Topview Luchtfotografie.

DOELSTELLING:
de nieuwe zeesluis biedt ruimte aan steeds grotere

4.5. ZEETOEGANG IJMOND

schepen, verbetert de bereikbaarheid van de haven van
Amsterdam en geeft een impuls aan de economie van
de regio. Onderdeel van het project is een maatregel om

NIEUWE SLUIS

de verzilting van het Noordzeekanaal tegen te gaan via

Aannemersconsortium OpenIJ werkt aan de nieuwe sluis van

Selectieve Onttrekking.

vijfhonderd meter lang, zeventig meter breed en achttien
meter diep. Met deze lengte en breedte is het de grootste
zeesluis van de wereld. Dit is een uitdagend project, mede
vanwege de omvang en de inpassing in het bestaande sluizen-

TREKKER:

complex. De nieuwe sluis is naar verwachting in 2022 beschik-

Rijkswaterstaat.

baar voor de scheepvaart.

SELECTIEVE ONTTREKKING
Door het volume van de nieuwe zeesluis zal bij het schutten van

BETROKKEN PARTIJEN:

schepen veel meer zout water het Noordzeekanaal instromen.

Nieuwe zeesluis: convenantpartners zijn het ministerie

Om te zorgen dat het Noordzeekanaal hierdoor niet verder

van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente

verzilt, is er in overleg met de waterschappen, de provincie

Amsterdam en de provincie Noord-Holland, Port of

Noord-Holland en Deltares gezocht naar een oplossing. Het

Amsterdam en de gemeente Velsen. Dit project wordt

ontworpen systeem heet selectieve onttrekking. Hierbij wordt

medegefinancierd vanuit het CEF-programma (voorheen

een dam gerealiseerd in het Binnenspuikanaal, met aan de on-

TEN-T) van de Europese Unie.

derzijde een opening. Omdat zout water zwaarder is dan zoet

Selectieve onttrekking: Hoogheemraadschap Hollands

water, wordt bij de afvoer van water via het spui- en gemaal-

Noorderkwartier, Rijnland, AGV en de provincie Noord-

complex met name het zoute water afgevoerd.

Holland.

Mijlpalen:

Communicatie:

2019

de doelgroepen worden geïnformeerd via diverse kanalen,

•

kolkwanden zijn gerealiseerd;

zoals de projectwebsite www.rws.nl/nieuwezeesluisijmuiden,

•

sluisdeuren liggen bij het logistiek centrum van OpenIJ in

Facebook (Rijkswaterstaat Zeesluis IJmuiden), de digitale

de Alaskahaven/sluiskolk;

nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt, informatiebijeenkom-

•

caissons voor de sluishoofden zijn afgezonken;

sten, mailings, (vak)media en het burenoverleg met vertegen-

•

start bouw sluishoofden;

woordigers van omwonenden en bedrijven. Via Facebook is de

•

Sluis Operatie Centrum is gerealiseerd.

bouw van de sluis ‘live’ te volgen, met drie keer per week een
fotoreeks die de voortgang in beeld brengt.

2020
•

start aanbesteding Selectieve onttrekking;

In de maanden tussen twee nieuwsbrieven publiceert Rijkswa-

•

sluiskolk wordt uitgegraven;

terstaat een fotoreportage op de website die de voortgang van

•

sluisdeur wordt in het buitenhoofd geplaatst;

de werkzaamheden goed in beeld brengt. Nieuwsbriefabon-

•

afronden van de fuikwand en tussendam op het Midden-

nees ontvangen een link naar de nieuwste editie. Daarnaast

sluiseiland;

vindt er met de samenwerkingspartners –Port of Amsterdam,

eind 2020 start het ontgraven van het Middensluiseiland.

de provincie Noord-Holland en gemeente Velsen – overleg

•

plaats om hen goed geïnformeerd te houden over de voortRelatie met andere projecten:

gang. Het project is voor vragen altijd te bereiken via het

Sluis Haven Informatie Punt (SHIP).

e-mailadres nieuwezeesluisijmuiden@rws.nl.

MAART 2020
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4.6. AVERIJHAVEN

AVERIJHAVEN

DOELSTELLING:

Met het inrichten van de Averijhaven

de oorspronkelijke doelstelling van het project was het verbeteren van de

als baggerdepot hebben het Rijk en de

nautische veiligheid door het lichteren te verplaatsen naar een nieuwe locatie

gemeenten Amsterdam en Velsen in

in de Averijhaven en de huidige lichtervoorziening te verwijderen. In 2019 heeft

1996 een convenant opgesteld over het

het convenant Energiehaven de doelstelling gewijzigd in het realiseren van een

toekomstig gebruik van de Averijhaven.

haventerrein op de locatie van de Averijhaven met een kade van 560 meter en
het verplaatsen van de lichterlocatie naar het oosten in de IJgeul.

Het depot moet worden ontmanteld.
Gezien de onveilige ligging van de
huidige lichterlocatie in de IJgeul heeft
Rijkswaterstaat het plan ontwikkeld om

TREKKER:

de nieuwe lichterlocatie te verplaat-

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het MIRT-project en de

sen naar de Averijhaven. Dit project is

provincie Noord-Holland voor de ontwikkeling naar een energiehaven.

opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
(MIRT) en ruimtelijk mogelijk gemaakt
door de gemeenteraad van Velsen in het

BETROKKEN PARTIJEN:

bestemmingsplan Averijhaven (29 juni

gemeente Velsen, Port of Amsterdam, Zeehaven IJmuiden N.V., Tata Steel

2016).

IJmuiden B.V., Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en
de provincie Noord-Holland.

Luchtfoto van de Averijhaven (voorgrond).
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Wind op zee bij monding NZKG.
Foto: F.J. Rooijers.

ALTERNATIEF PLAN
Een initiatiefgroep van Port of Amsterdam, Tata Steel IJmuiden

wijze en het onderzoeksgebied van de MER. Bewoners en be-

B.V., Zeehaven IJmuiden N.V. en netwerkorganisatie AYOP (Am-

langhebbenden hebben de mogelijkheid hierop hun zienswijze

sterdam IJmuiden Offshore Ports) heeft een alternatief plan

in te dienen. De gemeente Velsen is verantwoordelijk voor deze

gepresenteerd: de Averijhaven als Energiehaven. In dit plan

inspraakprocedure.

kan de Averijhaven worden getransformeerd tot een haventerrein voor met name offshore windenergie. Tevens kan de

Relatie met andere projecten:

lichterlocatie worden verplaatst naar een andere locatie, naast

Zeetoegang IJmuiden en Energietransitie.

de IJgeul schuin voor de werkhaven van Tata Steel. Vervolgens
hebben Port of Amsterdam, Tata Steel, de provincie Noord-Hol-

Mijlpalen:

land, de gemeente Velsen, Rijkswaterstaat West-Nederland

het MIRT-project kent in de realisatie twee projectonderdelen:

Noord (WNN) en het ministerie van Infrastructuur en Water-

•

het ontmantelen van het baggerspeciedepot Averijhaven

staat gezamenlijk besloten het plan uit te werken om te bezien

(in goede samenwerking met Rijkswaterstaat Midden-

of het (milieu)technisch, nautisch, economisch en financieel

Nederland), realisatie 2020-2021;

haalbaar is.

•

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

ENERGIEHAVEN

Energiehaven:

Gezien de positieve resultaten hebben de bovengenoemde

•

besluitvorming over haalbaarheid energiehaven 2020-2021.

partners gezamenlijk besloten om de energiehaven te realiseren. Met als voorbehoud de milieutechnische haalbaarheid.

Communicatie:

In het convenant ‘energiehaven’ worden de afspraken hier-

Klankbordgroep lichteren en de website www.rijkswaterstaat.nl.

over vastgelegd. Naar verwachting zal dit convenant in 2020

Communicatie over het bestemmingsplan vindt plaats in over-

worden ondertekend. Als eerste stap wordt de Nota Reikwijdte

leg met Rijkswaterstaat door de gemeente Velsen.

en Detailniveau (NRD) opgesteld. De NRD beschrijft de werk-

MAART 2020
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Luchtfoto van de Wilhelminasluis in Zaandam. De modernisering is waarschijnlijk eind 2020 voltooid.

4.7 PROGRAMMA ‘VAART IN DE ZAAN!’

BEREIKBAAR
DOELSTELLING:

Door de uitvoering van het programma wordt de Zaan beter

het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Zaan door

bereikbaar voor de binnenvaartschepen van de toekomst

het vernieuwen van de Wilhelminasluis in Zaandam en de

(CEMT-klasse Va: Groot Rijnschip tot maximaal 110 meter lang,

Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer.

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 het water en een verbetering van de leefbaarheid in
de regio.

TREKKER:
provincie Noord-Holland.

Wilhelminasluis
De Wilhelminasluis (1903) in de binnenstad van Zaandam
wordt vernieuwd, samen met de naastgelegen Beatrixbrug en
Wilhelminabrug. Het sluizencomplex wordt ter hoogte van de

BETROKKEN PARTIJEN:

sluishoofden verbreed, verlengd en verdiept tot 156 x 14 x 4,7

deelnemers stuurgroep: gemeente Zaanstad, gemeente

meter. Bovendien wordt de huidige vorm (komsluis) vervan-

Wormerland, Koninklijke Schippersvereniging Schutte-

gen door een nieuwe, moderne schutsluis voor beroeps- en

vaer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het

recreatievaart. Door de moderne en rechte vorm verloopt het

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, evofenedex

schutproces in de toekomst efficiënter. Na een stagnatieperio-

(ondernemersorganisatie voor logistiek) en de Kamer van

de van een aantal jaar is het werk in februari 2019 hervat. De

Koophandel.

uitvoeringswerkzaamheden verlopen voorspoedig en worden
naar verwachting eind 2020 afgerond.
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Wilhelminasluis afbeelding oude situatie.

Wilhelminasluis afbeelding nieuwe situatie.

Zaanbrug

Mijlpalen:

De Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer dateert van

• hervatting project vernieuwing Wilhelminasluis in februari

midden jaren zestig van de vorige eeuw en is aan vervanging

2019;

toe. Bewoners dachten actief mee over de uitstraling van de

• start vernieuwing Wilhelminabrug september 2019;

nieuwe Zaanbrug. Het resultaat is een traditionele ophaalbrug,

• ingebruikname nieuwe sluisdeuren van de Wilhelminasluis

fraai en rank, die past in de historische omgeving langs de

oktober 2019;

Zaan maar ook een kind is van deze tijd. De doorvaartbreedte

• start vernieuwing Beatrixbrug januari 2020;

gaat van 12 naar 16,5 meter, de doorvaarthoogte van 2,35 naar

• Zaanbrug: verwachte gunning van het werk in 2020;

minimaal 2,88 meter. Naar verwachting wordt het werk in in

• oplevering Wilhelminasluis, inclusief aangrenzende brug-

2020 gegund en start de uitvoering in 2021.

gen, december 2020.

Relatie met andere projecten:

Communicatie:

Verbinding A8-A9, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn A7/A8,

• Wilhelminasluis: www.wilhelminasluiszaandam.nl,Twitter:

Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam (NowA)/ A9 Alk-

@WsluisNH, digitale nieuwsbrieven (abonneren via de

maar/Raasdorp en Ontwikkelingen langs de Zaan.

website) en sluislezingen;
• Zaanbrug: www.nieuwezaanbrug.nl, Twitter: @NieuweZaanbrug en digitale nieuwsbrieven.

Zaanbrug nieuwe situatie zijaanzicht.
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4.8 CORRIDORSTUDIE AMSTERDAM-HOORN A7/A8
BEREIKBAARHEID
DOELSTELLING:

De minister van Infrastructuur en Milieu (sinds 2017 Infrastruc-

het verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor

tuur en Waterstaat) is in 2015 een MIRT-verkenning gestart om

Amsterdam-Hoorn (CAH) om daarmee een bijdrage te

de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. In

leveren aan de ambities van Rijk en regio, zoals het

2018 hebben het Rijk en de regio overeenstemming bereikt over

versterken van de economische concurrentiepositie en

een breed pakket aan maatregelen. Medio 2019 is de ontwerp-

het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.

structuurvisie, het PlanMER en de bijbehorende rapportages ter
inzage gelegd. Op 20 november 2019 is de Bestuursovereenkomst CAH door Rijk en regio ondertekend. Op 19 december
2019 zijn de definitieve structuurvisie en de nota van antwoord

TREKKER:

gepubliceerd. Daarmee is de verkenningsfase formeel afgerond

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

en kunnen we starten met de volgende fase van het project.

PAKKET MAATREGELEN
Het multimodale mobiliteitspakket bestaat uit:

BETROKKEN PARTIJEN:
in de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn werken regionale
en lokale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties en belangengroepen samen.

• quick wins en mobiliteitsmanagement, zoals het stimuleren
van fietsgebruik, extra carpoolplaatsen en een werkgeversaanpak;
• infrastructurele maatregelen op het traject A8-A7 voor een
betere doorstroming, zoals extra rijstroken op de A8 en A7 bij
Purmerend en Hoorn, en het ombouwen van het knooppunt
Zaandam;
• een ongelijkvloerse kruising van weg en spoor bij de Guisweg in de gemeente Zaanstad en het optimaliseren van de
aansluitingen van dit gebied op de A8 door het voltooien van
aansluiting drie;

Verkeersdrukte op de A7.
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Langzaam rijdend verkeer op de A8/A7 richting Zaanstad en Purmerend.
Foto: Tineke Dijkstra.

• het verbeteren van de doorstroming N516 Zaandam-Zuid en
de aansluiting op de A8 Oostzaan (AVANT);
• het verbeteren van de doorstroming op het onderliggend wegennet bij de aansluiting Hoorn van de A7 richting Hoorn;
• het faciliteren van de gewenste bereikbaarheid voor belang-

Knooppunt Zaandam
Het ombouwen van het laatste stuk A7 tussen knooppunt
Zaandam en het Prins Bernhardplein tot een stadsweg geeft de
volgende voordelen:
• de weg krijgt een stedelijk karakter;

rijke woningbouwopgaven bij openbaarvervoerknooppunten

• de snelheid gaat omlaag naar 70 of 50 km per uur;

in Zaanstad, Purmerend en Hoorn.

• er ontstaat een extra aansluiting, zodat de naastgelegen
gebieden toegankelijker worden.

Omgeving Zaandijk
De omgeving Zaandijk heeft de potentie om uit te groeien

Doorstroming Hoorn

tot een aantrekkelijk gebied. Maatregelen die daarbij kunnen

De gemeente Hoorn pakt de doorstroming aan vanuit de aan-

helpen, zijn:

sluiting A7 Hoorn:

• een ongelijkvloerse kruising van weg en spoor Guisweg;

• verkeerslichten koppelen aan de verkeerscentrale van de

• het ontwikkelen van het gebied rondom station Zaandijk
Zaanse Schans;
• het bouwen van extra woningen;

provincie Noord-Holland;
• het veranderen van rotondes in geregelde kruispunten;
• het verbeteren van de fietsverbinding.

• het verbeteren van de aansluiting met de A8.
Relatie met andere projecten:
Thorbeckeweg (N516, AVANT)

MAAK.Zaanstad, verbinding A8-A9,en het MRA-programma

Kansrijke maatregelen om de bereikbaarheid van de Thorbecke-

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

weg te bevorderen zijn:
• een ongelijkvloerse kruising bij de Vijfhoek;

Mijlpalen:

• het verplaatsen van de aansluiting van de Westkolkdijk in

• begin 2020: start planuitwerking door Rijkswaterstaat voor

Oostzaan op de N516 nabij de Vlinderbrug in Zaandam;
• het aanbrengen van busbanen langs busstation De Vlinder,
de N516 en de Wibautstraat om de doorstroming van het

maatregelen aan de A7 en A8;
• eind 2019/2020: maatregelen uitwerken in diverse werkgroepen, zoals Hoornse Lijn en Fiets.

HOV te verbeteren.
Communicatie:
www.corridoramsterdamhoorn.nl.

MAART 2020
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4.9 VERBINDING A8/A9
Verkeersdrukte op de N203 in Krommenie.

DOELSTELLING:
het verbeteren van de verbinding tussen de A8 en A9 om
geconstateerde leef- en bereikbaarheidsproblemen op te
lossen.

TREKKER:
provincie Noord-Holland.

BETROKKEN PARTIJEN:
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat,
Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad,
Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

WEG EN WERELDERFGOED

PLANNING

Een nieuwe weg tussen de A8 en de A9 zorgt voor een betere

Het landschapsplan, de onderzoeken naar de leefbaarheid in

bereikbaarheid van de regio’s Zaanstreek en IJmond. Ook verbe-

Krommenie en de aansluiting op het openbaar vervoer worden

tert de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft er door. Naar

in 2020 uitgevoerd. Begin 2021 volgt de besluitvorming door

de mogelijkheden van deze weg doet de provincie Noord-

de provincie Noord-Holland en de minister van OCW. In het

Holland onderzoek, samen met de Vervoerregio Amsterdam,

geval van twee positieve besluiten wordt een provinciaal in-

de gemeenten in de regio en de rijksoverheid. Een belangrijk

passingsplan opgesteld. Hierop is te zijner tijd inspraak door de

gegeven is dat de weg de Stelling van Amsterdam (Unesco

omgeving mogelijk. De realisatiefase start vervolgens in 2025.

Werelderfgoed) kruist. Daarvoor is een goede oplossing nodig.
Hiervoor wordt een landschapsplan gemaakt.

Relatie met andere projecten:
corridorstudie Amsterdam-Hoorn A7/A8.

KORTE-TERMIJNVERBETERINGEN
Tegelijkertijd wordt er ook gekeken of het mogelijk is om op

Communicatie:

korte termijn (tot 2025) de leefbaarheid in Krommenie te ver-

meer informatie is te vinden op de website

beteren. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de aansluiting

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

van Krommenie en Assendelft op het openbaar vervoer.

@VerbindingA8A9. Vragen kunnen worden gesteld
via A8-A9@noord-holland.nl.

De Stelling van Amsterdam. Foto: Honing Heemskerk.
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4.10 ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT
DOELSTELLING:
de mismatch oplossen op de arbeids-

HOUSE OF SKILLS

markt tussen de kwalitatieve en

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Technologische ontwikkelingen en nieuwe

kwantitatieve vraag van werkgevers

maatschappelijke uitdagingen veranderen ons werk voortdurend. Daardoor verdwij-

en de onbenutte vaardigheden van

nen en veranderen banen, maar komt er ook nieuw werk bij. Deze veranderingen

de beroepsbevolking. Door een (h)

vragen om een flexibele beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen. Niet alleen

erkenning hiervan door zowel werk-

door het behalen van diploma’s, maar ook in het verwerven en ontwikkelen van skills.

zoekenden als werkgevers ontstaat

Ook vraagt het om werkgevers die deze ontwikkeling stimuleren. Daarom is het zaak

een betere match tussen vraag en

de arbeidsmarkt in de MRA meer te gaan inrichten op vaardigheden. Voor werken-

aanbod op de arbeidsmarkt. Ook

den en werkzoekenden vergroot deze kennis hun kansen op de arbeidsmarkt. Voor

is het in kaart brengen van skills

werkgevers neemt de kans toe op het vinden van geschikte werknemers. Zo leggen we

bij de werkende beroepsbevolking

samen een basis voor een toekomstbestendige, wendbare arbeidsmarkt.

een uitstekend vertrekpunt voor de
noodzakelijke op- of bijscholing,

SAMENWERKINGSVERBAND

zodat duurzame inzetbaarheid wordt

House of Skills is een samenwerkingsverband van bedrijven, werknemers- en werk-

gewaarborgd.

geversorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en regionale overheden. Met het
eind 2018 gesloten Regionaal Skillsakkoord bouwt House of Skills verder aan een
brede coalitie van partners. Zij committeren zich aan het doel om de arbeidsmarkt
meer op vaardigheden in te richten. Door het sluiten van innovatiedeals leveren

TREKKER:

allerlei partijen een concrete bijdrage aan het behalen van dit doel. Een fors aantal

gemeente Amsterdam (Economische

deals heeft betrekking op de energietransitie, de bouwopgave en de circulaire econo-

Zaken) in samenwerking met

mie. Het project House of Skills is gestart in 2017 met de partners ROC van Amster-

het MRA-bureau en het Platform

dam en ROC Flevoland, ROC Nova College, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool

Economie.

Windesheim, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Hogeschool Saxion, Werkgeversvereniging AWVN, de Universiteit van Amsterdam (SEO Economisch Onderzoek en TIER,
Top Institute for Evidence Based Research), Vrije Universiteit, TNO, FNV, CNV (James),
Randstad, Manpower, UWV, TechniekRaad Noord Holland en de overheden die zijn

BETROKKEN PARTIJEN:

aangesloten bij het Platform Economie van de MRA.

meer dan honderd partijen zijn
betrokken bij de uitvoering en

Relatie met andere projecten:

opschaling. Zij hebben het Regio-

Sluis Haven Informatie Punt (SHIP), Techport, Human Capital Agenda Klimaatopga-

naal Skillsakkoord ondertekend. Er

ve Noord-Holland, Flevoland en Metropoolregio Amsterdam (MRA), en Gezamenlijk

worden onder andere verschillende

vestigingsbeleid.

zij-instroomtrajecten georganiseerd,
bijvoorbeeld voor monteurs van zon-

Mijlpalen 2020:

nepanelen en zero-emissie monteurs.

• opschaling van matching De Paskamer bij werkgevers;
• lancering van het platform Mijnhouseofskills;
• inzet van skillsinstrumentarium in samenwerking met IJmond Werkt en Tata Steel B.V.;
• de uitrol van De Werkvloer. Deze is gevestigd in de Openbare Bibliotheek Amster-

Bijeenkomst Regionaal Skillsakkoord.

dam. Een uitrol van deze fysieke infrastructuur voor beroepsoriëntatie en loopbaanontwikkeling (De Werkvloer) zal plaatsvinden naar drie tot vijf andere locaties;
• opzetten van zij-instroomtrajecten voor monteurs en installateurs in het kader van
de (Human Capital) Klimaatopgave;
• verduurzaming van de community en programmering van House of Skills.
Communicatie:
• de communicatie van House of Skills, Techport IJmond en het MRA-bureau gaat
over de uitvoering van bovenstaande programma’s. Zie onder andere de website
https//:houseofskillsregioamsterdam.nl.

MAART 2020
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4.11 TRANSFORMATIE BEDRIJVENTERREIN KOP VAN DE HAVEN EN PARALLELWEG
KOP VAN DE HAVEN
In samenhang met de Visie Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023 heeft de

DOELSTELLING:

gemeenteraad ook ingestemd met de rapportage ‘Transformatie Kop van de

het economisch revitaliseren van

Haven en Parallelweg’ van Bureau Ravenkop. In deze rapportage zijn de mogelijke

de bedrijventerreinen De Pijp

ontwikkelingen voor het gebied rondom de Kop van de Haven en de Parallelweg

en Wijkermeer, waaronder de

geschetst. In dit gebied kan een belangrijk deel van de Beverwijkse woningbouw

Beverwijkse zeehaven De Pijp. Dit in

worden gerealiseerd. Dit is in overeenstemming met de Visie Noordzeekanaalgebied

samenhang met de verkleuring van

2040. Ook in de verdichtingsopgave woningbouw MRA is het plan opgenomen.

de Parallelweg en de Kop van de
Haven van uitsluitend werken naar

ONTWIKKELINGEN

wonen en werken.

Met het opstellen van de ‘concurrentieanalyse en het kansenoverzicht’ voor het
bedrijventerrein is het proces in gang gezet om in overleg met de ondernemers en
eigenaren een toekomstvisie op te stellen voor het gebied. Deze visie en de gelijktijdig
uitgevoerde marktconsultatie van mogelijke transformatie van werken naar ‘wonen

TREKKER:

en werken’, wijzen uit welke ambities er leven bij eigenaren, ondernemers en

gemeente Beverwijk.

potentiële ontwikkelaars.
Samenvattend blijkt hieruit dat men van mening is dat de Parallelweg een upgrading
en transformatie nodig heeft om voorbereid te zijn op de toekomst. Uit de proef

BETROKKEN PARTIJEN:

Verkenning Milieucontouren blijkt dat milieuhinder geen ‘no go’ voor woningbouw

naast de provincie Noord-Holland,

behoeft op te leveren. Wel moet de regelgeving voor het gezoneerde industrieterrein

de gemeente Velsen en de

worden aangepast. Ook moet, zo mogelijk in samenwerking met de ondernemers,

Omgevingsdiensten ODIJ (OD IJmond)

de feitelijke hinder worden teruggedrongen. Vanuit verkeerslawaai zal goed moeten

en OD NZKG, zijn de grondeigenaren

worden gekeken waar wel en waar geen woningbouw mogelijk is. Dan wel hoe

en ondernemers uit het gebied de

door het terugdringen van het aantal motorvoertuigen op de Parallelweg ook daar

stakeholders.

woningbouw mogelijk is.
Ook de ontwikkeling en het blijvend functioneren van de Beverwijkse zeehaven

Relatie met andere projecten:

De Pijp moeten in deze afwegingen worden meegenomen. Nader onderzoek

versterking en positionering van

naar de gewenste en mogelijke maatregelen, aanpassing van de regels van het

zeehaven De Pijp.

gezoneerde industriegebied en overleg met de betrokken bedrijven en het bevoegd
gezag, is hierbij noodzakelijk. De projectontwikkelaars geven aan dat een sterke,
nieuwe verbinding tussen de Kop van de Haven en het centrum van Beverwijk
een belangrijke voorwaarde is om een kwalitatief woon-werkgebied te kunnen
ontwikkelen.
Activiteiten in 2020
In samenwerking met de grondeigenaren en ondernemers worden de volgende
activiteiten uitgevoerd:
• het in overleg opstellen van kaders voor het ontwikkeltraject met betrokkenen;
• overleg met ondernemers over het mogelijk verkleinen van de categorieën;
• het starten van het overleg met de ondernemers/bedrijven, die een
milieucategorie boven de 3.2 hebben met als doel de hinder te verkleinen;
• overleg met het bevoegd gezag over het aanpassen van de regelgeving voor het
gezoneerde industrieterrein De Pijp;
• starten met het schrijven van een nieuw bestemmings- of omgevingsplan.
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Haven Beverwijk.

DOELSTELLING:
4.12 VERSTERKING EN POSITIONERING ZEEHAVEN DE PIJP BEVERWIJK

werken aan een organisatorische
en economische versterking van de
Beverwijkse zeehaven De Pijp.

INHOUD EN VOORTGANG
De gemeente Beverwijk werkt toe naar de verzelfstandiging van de zeehaven De
Pijp. De ontwikkelingsmogelijkheden worden onder meer bepaald door keuzes voor
de verkleuring/transformatie van delen van het gebied naar wonen en werken (Visie
NZKG 2040).

TREKKER:
gemeente Beverwijk.

De Beverwijkse gemeenteraad heeft in april 2019 de ‘Visie Bedrijventerrein
Beverwijk’, de nota ‘Transformatie Kop van de Haven en Parallelweg’ en het
‘Uitvoeringprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023’ vastgesteld. Deze

BETROKKEN PARTIJEN:

documenten geven richting aan de verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van

bij het nadenken over de

het gebied. De ontwikkeling van zeehaven De Pijp is één van de acht pijlers in de

ontwikkeling, versterking en

‘Visie Bedrijventerrein Beverwijk’.

positionering van de Beverwijkse
zeehaven, is de input van diverse

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

partijen essentieel. Dat geldt

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

uiteraard voor de bedrijven

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

uit Beverwijk die voor hun

en indirecte werkgelegenheid aan ongeveer vijfhonderd personen bij circa vijftig

bedrijfsvoering afhankelijk zijn van

bedrijven. Elk jaar faciliteert de zeehaven meer dan tweehonderd zeeschepen en

de haven. Daarnaast wordt input

ruim 850 binnenvaartschepen.

gevraagd aan belanghebbenden uit
de wijdere omgeving.

Relatie met andere projecten:

De gemeente Beverwijk is van

Transformatie bedrijventerrein De Pijp Beverwijk (Parallelweg/Kop van de Haven).

mening dat de ontwikkeling van
zeehaven De Pijp - als onderdeel

Mijlpalen:

van het dynamische NZKG - in breed

• volgend op het collegebesluit van december 2018 werkt de gemeente Beverwijk

verband moet worden beschouwd.

toe naar de verzelfstandiging van de Beverwijkse zeehaven via de oprichting van

De gemeente onderzoekt samen met

een NV.

haar partners in het NZKG hoe deze
belangrijke economische zone verder

Communicatie:

kan worden versterkt.

afhankelijk van de voortgang wordt de wijze van communicatie bepaald.

MAART 2020
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4.13 ONTWIKKELINGEN AAN HET IJ EN DE ZAAN

In het Noordzeekanaalgebied is de ruimte voor de ontwikkeling

gemengde woon-werkgebieden. Gezien de samenhang tussen

van woningbouw schaars. Die ruimte moet worden gezocht

zowel het Amsterdamse als het Zaanse deel van het program-

op locaties die nu een andere functie hebben. De gemeente

ma, worden deze ontwikkelingen behandeld in hetzelfde hoofd-

Amsterdam werkt aan een grootschalige transformatie onder

stuk. Eerst wordt ingegaan op ontwikkelingen in Amsterdam en

de naam ‘Haven-Stad’. Gemeente Zaanstad werkt aan de trans-

daarna komt het Zaanse programma aan bod.

formatie van de Achtersluispolder van haventerreinen naar

Toekomstbeeld van Haven-Stad.

4.13.1 HAVEN-STAD AMSTERDAM
HAVEN-STAD
Haven-Stad moet 40.000 tot 70.000 woningen en 45.000

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

tot 58.000 arbeidsplaatsen opleveren. Het gebied bestaat

gemeente Amsterdam. De Ontwikkelstrategie Haven-Stad is

uit twaalf deelgebieden ten westen en noordwesten van het

gekoppeld aan de Milieueffectrapportage (MER) Haven-Stad.

centrum, waaronder de oude havengebieden. De opgave is om

Deze MER maakt duidelijk wat de consequenties zijn van het

deze deelgebieden, met behoud van hun eigen karakteristieke

stapsgewijs realiseren van het ambitieuze stedelijke program-

kenmerken, te transformeren naar gemengde en hoogstedelijke

ma. Tevens geeft de MER aan welke keuzes nodig zijn om dit op

woon- en werkmilieus.

een verantwoorde wijze (gezondheid, verkeersafwikkeling en
klimaatdoelen) uit te voeren. In december 2017 stelde de ge-

De Ontwikkelstrategie Haven-Stad vormt het uitgangspunt voor

meenteraad van Amsterdam de Ontwikkelstrategie Haven-Stad

verdere gebiedsuitwerkingen per deelgebied. In deze strategie

en de MER Haven-Stad vast. In 2018 is de uitvoering gestart.

zijn de mogelijkheden onderzocht om te bouwen in hogere
dichtheden. Centrale vragen hierbij zijn:

TRANSFORMATIE

•

welke mobiliteitsstrategie maakt dit mogelijk?

Vanuit Amsterdam-West, en langs de zuidelijke en noordelijke

•

welke strategie moeten we hanteren om voldoende ruimte

IJ-oever, vindt stapsgewijs een transformatie plaats. Per gebied

te creëren voor verschillende functies, zoals wonen, bedrij-

geven we hieronder de stand van zaken en de geplande ont-

vigheid en bijbehorende stedelijke voorzieningen?

wikkeling weer:

•

welke kansen biedt deze hogere verdichting voor de duurzaamheidsdoelen van Amsterdam?

Sloterdijk Centrum en Sloterdijk I:
•

in Sloterdijk Centrum is de transformatie in volle gang.

Naast de afspraken uit de Visie NZKG 2040, houdt de ontwikkel-

Volgens het huidige bestemmingsplan kunnen hier, via

strategie rekening met afspraken uit het Convenant Houthavens/

nieuwbouw en transformatie, tweeduizend woningen

NDSM-werf. Dit convenant is gesloten met enkele bedrijven

worden gerealiseerd van 2016 tot 2025. De eerste zes-
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honderd woningen zijn in 2017 en 2018 opgeleverd. Ook
zijn de ontwikkelplannen gemaakt voor de volgende 150

DOELSTELLING:

woningen met bijbehorende voorzieningen. Duurzaamheid

het transformeren van een (haven)bedrijvengebied

via rainproof (bestand tegen grote hoeveelheden regen),

van 650 hectare naar een gemengd, hoogstedelijk

energieneutraal en circulair speelt hierbij een centrale rol.

(gemengd) gebied. Daarmee is Haven-Stad de grootste
binnenstedelijke herontwikkelingslocatie in de

Minervahaven

Metropoolregio Amsterdam. Haven-Stad draagt op termijn

De Minervahaven valt binnen het exploitatie- en beheerge-

voor tien procent bij aan de gewenste groei van de

bied van Port of Amsterdam. Hoewel conform het Convenant

woningvoorraad op nationaal niveau.

Houthaven/NDSM-werf hier pas vanaf 2029 woningbouw
mogelijk is, is het karakter van de Minervahaven de afgelopen

Binnenstedelijke verdichting is noodzaak, omdat de

jaren al behoorlijk veranderd. Er zijn diverse panden gebouwd

werkgelegenheid vooral groeit in de hoogstedelijke

voor creatieve bedrijven. Meer ondernemingen staan te trap-

kernen. Het aantal arbeidsplaatsen groeit relatief veel

pelen om zich hier te vestigen of om panden te transformeren

sneller dan de groei van het aantal binnenstedelijke

en te ontwikkelen, maar het plafond is inmiddels bereikt. Om

woningen. Er is dus grote behoefte aan nieuwe woningen.

deze initiatieven toch zo goed mogelijk te begeleiden, waarbij

Intensieve stedelijke dichtheden en het benutten van

tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de toekomstige

schaalvoordelen bieden bovendien de mogelijkheid om

transformatie naar een woon-werkgebied, is in samenwerking

de ‘footprint’ van de stad te verbeteren op het gebied van

met het Amsterdamse havenbedrijf een ruimtelijk programma-

mobiliteit en duurzaamheid.

tisch kader opgesteld voor de Minervahaven. Dit kan dienen
als basis voor eventuele herziening van het bestemmingsplan.
Minervahaven Zuid is ook onderdeel van het versnellingsgebied van Haven-Stad.

TREKKER:
gemeente Amsterdam.

Versnellingsopgave Haven-Stad
In het Coalitieakkoord van 2018 heeft het gemeentebestuur
van Amsterdam de wens uitgesproken Haven-Stad versneld te
willen ontwikkelen. Om te onderzoeken waar de versnelling

BETROKKEN PARTIJEN:

ten opzichte van de fasering in de Ontwikkelstrategie Haven-

Port of Amsterdam, de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-

Stad kan plaatsvinden, wordt in het voorjaar van 2019 een

West, West en Noord en gemeenten Zaanstad en

strategie vastgesteld. De strategie richt zich op het versnel-

Oostzaan.

lingsgebied. Dit versnellingsgebied bestaat uit drie deelgebieden: Sloterdijk 1 Noord, Minervahaven Zuid en Sportpark
Transformatorweg/Amsterbaken. De drie deelgebieden grenzen
direct aan de toekomstige metrohaltes bij het sluiten van de
ringlijn, het doortrekken van de metro van de halte Isolatorweg

In rood staat het versnellingsgebied.
Bron: Versnellingsstrategie Haven-Stad, 2019.
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Noorder IJ-plas, een stadspark.

naar het Centraal Station, een belangrijke voorwaarde voor

De ambitie is om het huidige Westerpark te optimaliseren,

het optimaal benutten van deze openbaarvervoersoplossing.

beter toegankelijk te maken en uit te breiden. Het Westerpark

Ze maken echter ook onderdeel uit van het pas-op-de-plaats-

wordt daarmee gereed gemaakt voor de toekomst. Om een

gebied. Er is momenteel een verkenning gaande of binnen

goede leefomgeving in Haven-Stad, maar ook in de bestaande

deze deelgebieden woningbouw versneld kan plaatsvinden. Dit

buurten rondom het Westerpark te waarborgen, wordt het park

zonder de bedrijven uit het Convenant Houthaven/NDSM-werf

toegankelijker gemaakt voor alle bezoekers.

in hun bedrijfsvoering te beperken. Ook wordt verkend in hoe-

Om te komen tot een plan van aanpak voor een toeganke-

verre in het versnellingsgebied sprake is van een aanvaardbaar

lijker Westerpark heeft de gemeente, samen met bewoners,

woon- en leefklimaat.

ondernemers en andere belanghebbenden, uitgangspunten
geformuleerd voor thema’s als ecologie, recreatie, bereik-

Noordelijke IJ-oever: Visie Noorder IJ-plas, centraal groenge-

baarheid en afval. Voorbeelden van wat we willen gaan doen

bied tussen Zaanstad en Amsterdam

zijn de realisatie van meer herkenbare parkentrees, nieuwe

In de Visie NZKG 2040 is afgesproken om de ingezette ver-

boombeplanting en extra wandel- en fietspaden. De Nota van

stedelijking langs het IJ geleidelijk voort te zetten op plekken

Uitgangspunten, fase 1: Een toekomstbestendig Westerpark, in

waar zich mogelijkheden voordoen. Aangezien de noordelijke

het perspectief van Haven-Stad, is begin 2020 vastgesteld door

IJ-oever van Amsterdam overloopt in Zaanstad, werken beide

de gemeenteraad.

gemeenten hierin samen.
In 2019 zijn via een uitgebreid participatietraject en een

Relatie met andere plannen en projecten:

consultatieronde van ambtelijke stakeholders een beleids-

Ontwikkelingen langs de Zaan, Transformatie Achtersluispolder,

document opgesteld. Dit vormt het toetsingskader voor het

de Omgevingsvisie Amsterdam (2020, 2021), de Havenvisie

stapsgewijs ontwikkelen van de Noorder IJ-plas tot een toe-

Amstserdam, de verkenning HOV ZaanIJ, de Routekaart Amster-

gankelijk groen-blauw gebied met recreatieve mogelijkheden.

dam Klimaat neutraal en de RES-Amsterdam (waaronder de

Prioriteit hierbij heeft het recreatieve fietspad (Dam tot Dam

Windvisie).

route, schakel Noorder IJ-plas) langs de zuidzijde van de plas,
met een brug over Zijkanaal H. De fietsroute ondergaat een

Mijlpalen 2020:

apart planningstraject. De verwachting is dat de fietsroute en

eerste kwartaal:

de brug in 2023 kunnen worden gebouwd.

•

start besluitvorming versnellingsopties Haven-Stad;

De Noorder IJ-plas is in de toekomst een van de stadsparken

•

besluitvorming NvU Westerpark;

van Haven-Stad. Nu wordt de aandacht gericht op het verho-

•

formele inspraak Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas;

gen van de kwaliteit van de plas en het struingebied, en op het

•

start MKBA’s huidige PTA-locatie en mogelijke locatie

verbeteren van de toegankelijkheid voor naastgelegen wijken.
Groot Westerpark

Coenhaven;
•

start regionale verkenning ZaanIJ HOV verbinding;

•

start uitvoering Regiodeal ZaanIJ.

In de huidige context is het Westerpark al een druk bezocht en
intensief gebruikt stadspark. In dit park zijn het behoud van de

Communicatie:

balans tussen leefbaarheid van de buurten rondom het park

voor het programma Haven-Stad, met alle uiteenlopende as-

de kwaliteit van de verblijfsruimte in het park en het gebruik

pecten en doelgroepen, worden er communicatiemiddelen op

voor evenementen, cultuur en horeca, een punt van zorg en

maat ingezet. Voor alle projecten, doelgroepen, deelgebieden

aandacht. Bovendien: door de komst van Haven-Stad met tien-

en participatiebijeenkomsten is dit de website:

duizenden nieuwe bewoners en werkenden, zal dit deel van

www.amsterdam.nl/havenstad. Daarnaast is er de website

Amsterdam een grote transformatie ondergaan.

www.overhavenstad.nl voor een meer visueel beeld van
Haven-Stad.
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4.13.2 SPRONG OVER HET IJ
AANLEIDING
Het is te druk op de veerponten op het IJ. De verwachting is dat door de geplande wo-

DOELSTELLING:

ningbouw in Amsterdam-Noord deze drukte verder zal toenemen. Ook op de zuidoever

de verbinding over het IJ voor

breidt de stad uit. Er is een structurele verbetering nodig voor de verbinding tussen

fietsers en voetgangers structureel

beide oevers. De Amsterdamse gemeenteraad heeft in 2017 een voorkeursbesluit geno-

verbeteren.

men over een pakket van vijf maatregelen:
1. verbetering van de veren, inclusief de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug
over het Noordhollandsch Kanaal, verplaatsing van het IJpleinveer en een aangrenzend fietsnetwerk;

TREKKER:

2. een nieuw metrostation op de Noord/Zuidlijn in de Sixhaven;

gemeente Amsterdam. Voor de

3. een brug over het IJ bij het Java-eiland, inclusief aangrenzend fietsnetwerk;

onafhankelijke adviescommissie

4. een brug of tunnel bij het Stenen Hoofd, inclusief aangrenzend fietsnetwerk;

zijn Rijk en gemeente gezamenlijk

5. een voetgangerstunnel bij Amsterdam CS.

opdrachtgever.

De voorbereiding van de eerste twee maatregelen vindt nu plaats, waarbij de verbetering van de dienstregeling van de veren al voortdurend geschiedt. De voorbereiding
van de derde maatregel is gestopt vanwege een impasse met het Rijk.

BETROKKEN PARTIJEN:
Rijk, provincie Noord-Holland,

IJ-OEVERVERBINDINGEN

Vervoerregio Amsterdam,

Er ligt momenteel geen voorstel voor een inpassing van de Javabrug die aan de eisen

Centraal Nautisch Beheer en

voldoet van zowel het Rijk als de gemeente Amsterdam. Daarom hebben beide partijen

Port of Amsterdam, diverse

gezamenlijk een onafhankelijke adviescommissie ingesteld met kennis van mobiliteit

belangengroepen, ondernemingen

(nautisch en land), stedenbouw en economie. Gezamenlijk wordt gekeken naar de

en bewoners.

ontwikkelingen en opgaven in het Noordzeekanaalgebied en de ontwikkelingen van de
stad rond het IJ. De adviescommissie is gevraagd wat deze inzichten vanuit de regionale context betekenen voor de verbindingen over de rijkswateren binnen Amsterdam.
Het streven is het advies gereed te hebben in de eerste helft van 2020.
Relatie met andere plannen en projecten:

Drukte op de veerponten over het IJ
Foto: Lonneke Vennix.

zee- en riviercruise, Haven-Stad Amsterdam en Monitor Ruimte-intensivering.
Mijlpalen:
•

maatregel een: gereed in 2022;

•

maatregel twee: uitvoeringsbesluit in
2021, realisatie tussen 2021 en 2026;

•

onafhankelijk advies IJ-oeververbindingen
eerste helft 2020.

Communicatie:
op www.amsterdam.nl/sprongoverhetij is alle
informatie te vinden over het programma, de
maatregelen en de onafhankelijke adviescommissie. Ook kan men zich hier aanmelden
voor de nieuwsbrief. Participatie speelt een
belangrijke rol in het proces, zowel online als
via bijeenkomsten.
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4.13.3 ONTWIKKELINGEN LANGS DE ZAAN

Plangebied (met rood aangegeven)in de Hofwijk als
onderdeel van de Kogerveldwijk te Zaandam.
Afbeelding uit Zaanatlas.

DOELSTELLING:
de transformatie van leegstaande gebouwen en
braakliggende terreinen langs de Zaan als onderdeel
van de ruimtelijke ontwikkeling van Zaanstad binnen de

ONTWIKKELINGEN

stedelijke grenzen.

Het programma ‘Ontwikkelingen langs de Zaan’ beoogt de
groei van Zaanstad naar 200.000 inwoners. De binnenstedelijke
ontwikkeling van nieuwe, duurzame woon- en werkmilieus en

TREKKER:

het gelijktijdig verbeteren van de infrastructuur en de openbare

gemeente Zaanstad.

ruimte, dragen hieraan bij. Wensen, ideeën en behoeften van de
inwoners, organisaties en bedrijven zijn daarbij de leidraad.
Tot 2030 wordt er gewerkt aan de planuitvoering voor zo’n

BETROKKEN PARTIJEN:

drieduizend woningen en aan de huisvesting van ruim elfhon-

bewoners, organisaties en bedrijven, initiatiefnemers en

derd arbeidsplaatsen in het gebied langs de Zaan. De woningen

ontwikkelaars, medegrondeigenaren, ondernemers, de

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

Hemmes Groep, Omgevingsdienst NZKG, de provincie

Hiermee ontstaat een evenwichtigere mix die ook hogere en

Noord-Holland en de rijksoverheid.

middeninkomens moet aantrekken.
Hofwijk Noord

de financiën. In het eerste kwartaal van 2020 zal de gemeente

In december 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met

met de grondeigenaar van het Kan-terrein een zogeheten ante-

de uitgangspunten om het bedrijventerrein Hofwijk Noord te

rieure overeenkomst sluiten. Deze overeenkomst dient als basis

ontwikkelen naar een fijne en levendige stadswijk.

voor het op te stellen bestemmingsplan.

Een wijk met 750 nieuwe woningen voor mensen met verschil-

Onderdeel van de anterieure afspraak is dat de gemeente en

lende inkomens, groen in de openbare ruimte en toeganke-

provincie Noord-Holland gezamenlijk een financiële bijdrage

lijkheid van de Zaan. Dit is een eerste stap om van het gehele

geven aan het project van in totaal 6,4 miljoen euro. Met deze

bedrijventerrein, waarvan het gebied onderdeel is, een aantrek-

bijdrage wordt het project niet alleen versneld, zonder deze

kelijk woon-werkgebied te maken.

bijdrage zou het project zelfs niet uitvoerbaar zijn. De provincie

De gemeenteraad van Zaanstad heeft ingestemd met de sa-

neemt waarschijnlijk een besluit hierover in het eerste kwartaal

nering van het Kan Palen-terrein, de mogelijke verhuizing van

van 2020.

verffabriek Touwen, de infrastructurele aanpassingen in de wijk,

Meer informatie over het project Hofwijk Noord en de toekomst

de stedenbouwkundige randvoorwaarden, het aantal te bouwen

van de Kogerveldwijk is te vinden op: https://maakkogerveld-

sociale huurwoningen, de parkeernorm en parkeerregulering en

wijk.zaanstad.nl/home.
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Project Hofwijk Noord fase 1, telmodel

Afbeelding van Mecanoo architecten,

Afbeelding van Mollink Soeters PPHP.

in samenwerking met Waterland Real Estate.

Zaans Pijl

timaal gebruik wordt gemaakt van de prachtige ligging aan het

De bouw van 180 woningen op het terrein van de voormalige

water. Daartoe behoren de historische onderdelen, zoals de oude

veevoederfabriek Brokking aan de Noorddijk in Wormerveer

molen de Vlijt uit 1898 en de Nieuwe Vlijt uit 1911. Op de witte

is gestart en medio 2020 worden hier de eerste kwalitatief

cilinders, de Silo Amerika, komt mogelijk een hotel. Verder is er

hoogwaardige woningen opgeleverd. De Tuinen en het Arsenaal

ruimte voor stedelijke en maatschappelijke voorzieningen. Zo

bestaan uit 87 grond gebonden woningen in het midden- en

wordt het voormalige fabriekscomplex een nieuwe, leefbare en

duurdere segment. Deze woningen zijn fraai gelegen aan het

inspirerende wijk aan de Zaan, waarbij de relatie met het water

water. De voormalige fabriek De Pijl zal worden verbouwd naar

en het respect voor het verleden een grote rol spelen.

appartementen. Op de website van deze nieuwbouw aan de Zaan
is meer te lezen: www.brokkingaandezaan.nl.

Locatie Tijsterman, Kalverringdijk Noord
De locatie Kalverringdijk Noord ligt in het uiterste noorden

Meneba

van Zaandam tegen de grens met de gemeente Wormerland.

De gemeente Zaanstad en de ontwikkelaar Waterland Real

De ligging is uitermate aantrekkelijk, tussen de Zaan en de

Estate hebben in oktober 2019 een overeenkomst getekend

Kalverpolder en ten noorden van de Zaanse Schans. Eigenaar

voor de herontwikkeling van het fabriekscomplex Meneba in

KondorWessels Projecten heeft een plan ontwikkeld dat goed op

Wormerveer. Op deze markante locatie aan de Zaan is ruimte

deze locatie past. Het betreft twintig woningen, zowel vrijstaand

voor zeshonderd woningen, waarvan veertig procent betaalbare

als twee-onder-een-kap, die als strooigoed op de locatie liggen.

huur- en koopwoningen, 25 procent middeldure huurwoningen

Deze huizen worden in Zaanse stijl gebouwd en harmoniëren

en het resterende deel vrijesectorwoningen.

met het open landschap van de Kalverpolder en het water van

De typische blikvangers van het imposante industriële complex

de Zaan.

blijven behouden en krijgen een nieuwe functie, waarbij er op-

Bedrijventerrein HoogTij aan het Noordzeekanaal.
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In september 2019 is de bouwaanvraag voor een Omgevings-

Relatie met andere projecten:

vergunning bij de gemeente ingediend overeenkomstig het

Woningbouwmonitor, Monitor Ruimte-intensivering, Corridorstu-

bestemmingplan. De vergunning is in november 2019 verleend

die Amsterdam-Hoorn A7/A8, Verbinding A8/A9, MAAK.Zaanstad

en inmiddels onherroepelijk. Naar verwachting start de bouw in

en Haven-Stad Amsterdam.

februari 2020.
Mijlpalen:
• in het eerste kwartaal van 2020 zal met de grondeigenaar

Jacob Vis
Op grond van de uitgangspunten die in 2017 door de gemeente-

van het Kan-terrein een anterieure overeenkomst worden

raad zijn geaccordeerd, zijn de ontwikkelingsplannen voor het

gesloten. Deze overeenkomst dient als basis voor het op te

Jacob Vis-terrein op de Zaanse Schans in opdracht van de eigenaar verder uitgewerkt. De afspraken zijn vastgelegd door de
gemeente en de eigenaar. De stukken die noodzakelijk zijn voor
de vergunningsaanvraag, zijn ingediend in het eerste kwartaal

stellen bestemmingsplan;
• ook in het eerste kwartaal van 2020 verwachten wij een
besluit van de provincie over een financiële bijdrage aan
Hofwijk Noord;

van 2019, waarna een voortoets heeft plaatsgevonden. Op grond

• februari 2020: start bouw op locatie Tijsterman;

daarvan moeten nog wat zaken worden uitgezocht, zoals de epc.

• medio juni 2020 worden de eerste woningen opgeleverd aan

Naar verwachting wordt in 2020 een definitieve vergunnings-

de Noorddijk in Wormerveer;

aanvraag ingediend.

• definitieve vergunningsaanvraag voor het woningbouwplan

Centrum Oost

• in 2020 wordt een start gemaakt met het opstellen van een

‘Jacob Vis’ wordt ingediend;
In 2019 is het gebiedsperspectief voor Centrum Oost door de
gemeenteraad vastgesteld. In 2020 zal een besluit worden
genomen over de gebiedsstrategie. In de tussentijd worden de
eerste ontwikkelingen opgestart. In het gebied rondom de Wil-

gebiedsstrategie voor MAAK.Centrum Oost;
• in 2020 valt het besluit over de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage op de Burcht.
• De Vervoerregio Amsterdam doet dit jaar samen met de

helminasluis speelt de herontwikkeling van de vervallen kiosken

gemeenten Amsterdam, Zaanstad en de provincie Noord-

op de Oostkade. Daarnaast wordt er gewerkt aan een grotere

Holland onderzoek naar de verbinding over de noordelijke

herontwikkeling: de vernieuwing van de Peperstraat. Met

ZaanIJ-oever. Dit om de bereikbaarheid van de werk- en

deze ontwikkeling wordt een deel van het gebiedsperspectief

woongebieden te verbeteren.

uitgevoerd; de auto’s zullen namelijk van de Burcht verhuizen
naar een gebouwde parkeervoorziening onder de Peperstraat.

Communicatie:

Hiervoor zal de bestaande bouw plaats moeten maken voor

de communicatiemomenten zijn gekoppeld aan bestuurlijke be-

nieuwbouw. Dit is meteen een kans voor verduurzaming en

slismomenten. Ondanks het feit dat bovengenoemde projecten

de toevoeging van kwaliteit in deze oostelijke entree van het

private initiatiefnemers hebben, probeert de gemeente Zaanstad

centrum van Zaandam. In het eerste kwartaal van 2020 zal een

in de communicatie zoveel mogelijk samen op te trekken en te

besluit worden genomen over de haalbaarheid van deze ont-

faciliteren. Gebruikte middelen zijn persberichten, de website

wikkeling. Als de ontwikkeling haalbaar blijkt, is de ontwikkeling

www.maak.zaanstad.nl, Twitter en omgevingscommunicatie

van de Burcht als stadsplein ook dichterbij.

zodra projecten in een concretere fase belanden.

De Prins Bernardbrug in Zaandam.
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4.13.4 TRANSFORMATIE VAN DE ACHTERSLUISPOLDER EN DE DAM TOT DAM FIETSROUTE
TRANSFORMATIE ACHTERSLUISPOLDER
De onderdelen analyse-perspectief-strategie, waarvoor de afge-

DOELSTELLING:

lopen periode de bouwstenen zijn verzameld, worden in een

transformatie van bedrijventerrein Achtersluispolder

ontwikkelstrategie gevat. De eerste stap is het formuleren en

tot een gemengd woon-werkgebied met stedelijke

bekrachtigen van strategische uitgangspunten voor de transfor-

voorzieningen en dichtheden die aansluiten bij

matie. Daarna zullen de uitgangspunten worden uitgewerkt in

Amsterdam.

een ontwikkelstrategie die wordt voorzien van een raamwerkplan op hoofdlijnen. Het raamwerkplan zal daarna op basis van
aanvullende onderzoeken (zoals naar Hoogwaardig Openbaar
Vervoer) en initiatieven (zoals de uitwerking van een deelge-

TREKKER:

bied) steeds worden geactualiseerd en verfijnd.

gemeente Zaanstad.

De broedplaats is in gebruik genomen en biedt plaats aan bijna
tweehonderd creatieve ondernemers. Het tijdelijke gebouw
voor huisvesting van arbeidsmigranten is in aanbouw en zal

BETROKKEN PARTIJEN:

in het voorjaar zijn deuren openen. Met Tony’s Chocolonely

Bedrijvenvereniging BIA (Belangenvereniging

hebben wij de gesprekken voortgezet op basis van een aan-

Industriegebied Achtersluispolder, in 2019 gefuseerd met

gepast plan voor het Tony’s Chocolonely Chocolate Circus. Ook

Zaandelta) en bewonersvereniging Zijkanaal H.

zullen we de ruimtelijke, verkeerskundige en milieutechnische
inpassing en haalbaarheid gaan verkennen. Daarnaast lopen
er gesprekken met diverse eigenaren in het gebied over een

projectontwikkelaar, die in overleg met de gemeente de ontwik-

toekomstige invulling van hun bedrijf en de bijbehorende kavel.

kelingsmogelijkheden van dit deelgebied verkent.

Een aantal eigenaren laat zich vertegenwoordigen door een
Achtersluispolder vanaf de Voorzaan. Foto: Wieneke van Overmeeren.
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Luchtfoto van Zaanstad met in het midden de Noorder IJ-plas . Op de achtergrond havengebied Westpoort.

DAM TOT DAM FIETSROUTE ACHTERSLUISPOLDER
Op basis van het schetsontwerp van de brug over het Zijka-

• ontwikkelstrategie zal eind 2020 ter vaststelling worden
aangeboden.

naal H wordt een voorlopig ontwerp opgesteld. Deze fietsbrug
levert een eerste, belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van

Communicatie:

de Zaan- en IJ-oevers en aan het verbinden van de stedelijke

de inrichting van de communicatie en participatie geschiedt in

‘weefsels’ van Zaanstad en Amsterdam. De fietsroute is een

overleg met de Adviesgroep Achtersluispolder. Deze advies-

‘versneller’ voor verstedelijking en zorgt voor een goede be-

groep bestaat uit ondernemers, raadsleden, wethouders en een

reikbaarheid van Tony’s Chocolonely.

ambtelijke vertegenwoordiging.

Relatie met andere projecten:

De bedrijvenvereniging heeft input opgehaald bij de onderne-

Hembrugterrein, Haven-Stad Amsterdam, AVANT, Pact Poe-

mers in de Achtersluispolder. Op basis hiervan zal de gemeente

lenburg, Monitor Ruimte-intensivering, Geluidverdeelplannen

de gesprekken met de ondernemers, in overleg met de advies-

Westpoort en HoogTij.

groep, vormgeven. Daarnaast is er een wekelijkse inloopmogelijkheid voor ondernemers en bewoners van de Achtersluispol-

Mijlpalen:

der. Verder is er een digitale nieuwsbrief, de websites

• strategische uitgangspunten zullen medio 2020 ter vast-

https://maakachtersluispolder.zaanstad.nl, facebookpagina

stelling worden aangeboden;

https://nl-nl.facebook.com/MAAK.Zaanstad/
en twitteraccount (@MAAKZaanstad).
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4.13.5 HEMBRUGTERREIN
HEMBRUGTERREIN

aan een nieuw plan waarmee het unieke karakter van het

Het Hembrugterrein heeft jarenlang verborgen gelegen aan de

gebied behouden blijft terwijl de milieunormen van het be-

rand van Zaanstad. Het terrein wordt volledig opnieuw in ont-

drijfsleven worden gerespecteerd.

wikkeling gebracht. Op de 42,5 hectare staan 120 gebouwen,
waaronder vijftig gemeentelijke en rijksmonumenten.

Relatie met andere projecten:

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in januari 2018 het Hembrug-

Transformatie Achtersluispolder, Haven-Stad Amsterdam, Dam

terrein verkocht. Hembrug Zaandam B.V. is de nieuwe eigenaar.

tot Dam fietsroute, Monitor Woningbouw, Monitor Ruimte-

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

intensivering, Geluidsverdeelplan Westpoort en HoogTij en

Deels in bestaande monumenten, deels in nieuwbouw.

Regionaal Beeldverhaal NZKG.

Ook de ontwikkelende partij wil het unieke karakter van het
Hembrugterrein behouden en versterken. Eén van de unieke

Mijlpalen:

onderdelen is het bos. Het bos heeft zich jarenlang onaangetast

• het bos is in eigendom naar de gemeente Zaanstad gegaan.

kunnen ontwikkelen. Eind 2019 heeft het Rijksvastgoedbedrijf

Hiermee heeft Zaanstad haar eerste bos in eigendom.

het bos overgedragen aan de gemeente Zaanstad. De verwachting is dat het Hembrugterrein over vijftien jaar in zijn geheel is

Communicatie:

herontwikkeld.

Hembrug Zaandam B.V.

OMGEVINGSPLAN
De vernietiging van het Omgevingsplan Hembrugterrein door

DOELSTELLING:

de Raad van State, op 30 april 2019, zorgde ervoor dat alle

de herontwikkeling van een voormalig defensieterrein op

betrokken partijen opnieuw met elkaar in gesprek moesten over

het kruispunt van Zaan en IJ. Ruim 42 hectare parkachtig

de toekomst van het terrein. Algemeen kan uit de gesprekken

gebied, met tientallen monumentale industriële gebouwen,

worden geconcludeerd dat de ambitie overeind staat om tot

wordt in fases geschikt gemaakt voor nieuwe functies.

een gemengd woon- en werkgebied te komen.
Het nieuwe plan moet door alle partijen in de omgeving
worden gedragen. De vernietiging van het plan heeft ook

TREKKER:

nieuwe inzichten gebracht. Op dit moment wordt er gewerkt

Hembrug Zaandam B.V.

BETROKKEN PARTIJEN:
Hembrug Zaandam B.V., gemeente Zaanstad, ondernemers
in het gebied en omwonenden.

MAART 2020

47

5 OVERLEGSTRUCTUREN
AMSTERDAM ECONOMIC BOARD

BRANCHE ORGANISATIE ZEEHAVENS (BOZ)

De Amsterdam Economic Board werkt samen met besluit-

De zeehavens zijn van groot belang voor de Nederlandse

vormers, innovatiemanagers en change makers van bedrijven,

economie. Daarom is de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ)

kennisinstellingen en overheden aan een slimme, groene en

opgericht om de belangen van de Nederlandse zeehavens te

gezonde metropool van de toekomst. De zes grootstedelijke

behartigen, zodat ze deze rol kunnen blijven vervullen voor de

uitdagingen waarop de Board zich richt zijn:

vaderlandse economie.

1. circulaire economie;
2. digitale connectiviteit;

De directies van de zeehavenbeheerders stemmen hun beleid

3. mobiliteit;

af om gezamenlijk de sectorbelangen te behartigen. Tevens

4. talent voor de toekomst;

heeft de brancheorganisatie periodiek overleg met het Rijk

5. gezondheid;

over beleidsontwikkeling van het Rijk en van de Europese

6. energie.

Commissie.

We werken op vier terreinen aan deze grootstedelijke uitda-

Om alle zeehavens erbij te betrekken kent het BOZ een regio-

gingen: 1) het bouwen van ecosystemen, 2) het signaleren van

nale organisatie:

innovatieve kansen, 3) het aanjagen en mobiliseren van het

•

GZP - noordelijke zeehavens;

netwerk en 4) het aanbieden van datagedreven inzichten. Voor-

•

HbA - Noordzeekanaalhavens;

beelden zijn te vinden op https://insights.amsterdameconomic-

•

HbR – Dordrecht;

board.com. Hiermee versnellen we de belangrijkste transities

•

van deze tijd: digitaal, circulair en energie.

HbR, Moerdijk en ZSP – Vlaams-Nederlandse Delta/Zeehavenoverleg.

Op 15 juni 2020 vindt de derde editie van State of the Region

De directeur van Port of Amsterdam heeft ter voorbereiding

plaats. Dit is een initiatief van de MRA-overheden, Amster-

van de BOZ-bijeenkomsten eerst regionaal overleg met Zeeha-

dam Marketing en de Amsterdam Economic Board. State of

ven IJmuiden N.V., Tata Steel IJmuiden B.V., Projectbureau NZKG

the Region is een jaarlijks evenement waar zevenhonderd top

en Port of Den Helder. Dit om vanuit de regio deze bijeenkom-

influencers uit de Metropoolregio Amsterdam samenkomen om

sten goed voor te bereiden. Diverse onderwerpen zijn hierbij

met elkaar te praten over de toekomst van de regio. Het is een

aan de orde gekomen, zoals de nieuwe havennota van het Rijk,

mijlpaal in een traject waarin regionale partijen de krachten

de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en stikstofproblematiek

bundelen. Het doel is om concrete doelen te behalen op de

en de industrietafel NZKG.

grootstedelijke uitdagingen en initiatieven van de Board.
Meer informatie op: www.amsterdameconomicboard.com. Hier
is ook het kennisportaal te vinden, met veel economische data
over de MRA.

Bijeenkomst van de Amsterdam Economic Board.

48

UITVOERINGSPROGRAMMA NOORDZEEKANAALGEBIED

HbA-Noordzeekanaalhavens is een van de regio’s van de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ).
Foto: Eveline Renaud.

MEERJARENPROGRAMMA INFRASTRUCTUUR, RUIMTE
EN TRANSPORT (MIRT)

Bereikbaarheid’ (SBaB) onder andere de volgende, voor het
Noordzeekanaalgebied relevante (MIRT)-onderzoeken gestart:
Quickscan Westkant Amsterdam, Netwerkstrategie en HOV

Jaarlijks vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen het Rijk en

Zaan-IJ corridor. Ook wordt de aanpak van stedelijke knopen

de MRA in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastruc-

ter hand genomen.

tuur, Ruimte en Transport (MIRT). Om tot een goede invulling
van dit overleg te komen werkt de metropoolregio samen op

Verder wordt er nu gewerkt aan de Verkenning Rottepolder-

ambtelijk, bestuurlijk en directieniveau.

plein. De eerstvolgende stap is het in beeld te brengen van
kansrijke alternatieven. Dan volgt het uitwerken en beoordelen

Het MIRT is een investeringsprogramma van de rijksoverheid

van de kansrijke alternatieven. De laatste fase is de besluitvor-

onder verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur

ming, waarin de minister een voorkeursalternatief vaststelt. De

en Waterstaat (IenW). Het programma bevat projecten en pro-

minister doet dit mede aan de hand van advies van de regiona-

gramma’s van de ministeries van IenW, Economische Zaken en

le overheden uit de programmaraad van ‘Samen Bouwen aan

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

Bereikbaarheid’. Dit besluit wordt eind 2020 verwacht.

ties). MIRT heeft een voortschrijdend karakter. De planperiode
bedraagt vier jaar, met een doorkijk naar tien jaar.

METROPOOLREGIO AMSTERDAM (MRA)
Het Bestuursplatform (BPF) moet verbonden blijven met ont-

Jaarlijks wordt op Prinsjesdag het MIRT Overzicht gepresen-

wikkelingen in de omliggende regio, vooral met de Metropool-

teerd, als onderdeel van de rijksbegroting. In het MIRT zijn de

regio Amsterdam (MRA). Er bestaan nationaal en in MRA-ver-

projecten opgenomen waarvoor het Rijk primair verantwoorde-

band verschillende overlegstructuren die voor het BPF van

lijk is. Daarnaast kan de regio een beroep doen op de rijksover-

belang zijn. In dit hoofdstuk gaan wij daar kort op in.

heid voor medefinanciering van grote regionale infrastructuur-

De 32 gemeenten uit Gooi en Vechtstreek, Amstelland-

projecten. Ook deze komen terug in het MIRT Overzicht. Het

Meerlanden, Zuid-Kennemerland, IJmond, Zaanstreek-Water-

gaat om alle projecten en opgaven op het snijvlak van Rijk

land, Almere, Amsterdam en Lelystad, de provincies Noord-Hol-

en regio. Daarbij geldt dat Rijk en regio gezamenlijk tot een

land en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam zijn verenigd

nadere uitwerking komen, bijvoorbeeld via een MIRT-verken-

in de MRA. De MRA werkt aan het verbeteren van de internati-

ning of MIRT-onderzoek.

onale concurrentiepositie van de regio.

De samenwerking in programma’s en studies heeft in het

Er bestaat een bestuurlijk platform voor de thema´s Mobiliteit,

Bestuurlijk Overleg MIRT in het najaar van 2019 tot een aantal

Ruimte en Economie. De MRA-platforms stemmen regionale

relevante afspraken geleid over verstedelijking en bereikbaar-

vraagstukken en acties op elkaar af. Elk thema raakt de

heid. Zo worden binnen het programma ‘Samen Bouwen aan

ontwikkelingen in het NZKG. Binnen het platform Ruimte
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Containerschip in de Noordersluis. Foto: Ruud Karstens.

vinden bijvoorbeeld gesprekken plaats over woningbouw, de

PLATFORM BEDRIJVEN EN KANTOREN (PLABEKA)

energietransitie en het stedelijke landschap. Dit zijn allemaal

Het Projectbureau NZKG is vertegenwoordigd in het platform

onderwerpen die nauw verbonden zijn met het Noordzeeka-

en zorgt voor afstemming tussen de gegevens uit de Ruimte-

naalgebied.

intensiveringsmonitor NZKG en de gegevens van Plabeka. Ook
brengt het projectbureau zijn kennis in door deel te nemen

MRA Agenda

aan het programmateam.

De MRA heeft de ‘Ruimtelijk–economische Actie-Agenda 20162020’ (kortweg: MRA Agenda) opgesteld. Deze agenda heeft

Het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) is in 2005

raakvlakken met het Uitvoeringsprogramma NZKG. De actiea-

opgericht om structurele leegstand van bedrijfs- en kantoorge-

genda is onderschreven door alle MRA-partners. Er staat in dat

bouwen terug te dringen. Inmiddels is Plabeka een gevestigde

het Uitvoeringsprogramma volledig wordt uitgevoerd. In het

naam en een speerpunt van de Metropoolregio Amsterdam

eerste kwartaal van 2020 zal een nieuwe MRA Agenda worden

(MRA). In 2019 is het nieuwe uitvoeringsprogramma vastge-

vastgesteld, met daarin diverse uitvoeringslijnen (opgaven) die

steld: Plabeka 3.1. Dit nieuwe programma moet zorgen voor

direct raken aan het NZKG.

meer flexibiliteit en een duidelijker economisch verhaal. Hierdoor kan Plabeka inspelen op de economische behoeftes van

De haven speelt in op mondiale veranderingen. De MRA vindt

de MRA. Plabeka focust zich steeds meer op de werkfunctie

daarbij een slimme en duurzame haven belangrijk. Diverse

binnen de MRA, en dus op meer dan alleen formele bedrijfslo-

uitvoeringslijnen uit de nieuwe (in 2020 vast te stellen) MRA

caties.

Agenda hebben raakvlakken met de opgaven in het NZKG. Een
goede samenwerking is dus belangrijk.

Ontwikkelingen

Diverse partners binnen het NZKG nemen actief deel aan de

Plabeka 3.1 is gebaseerd op de kantoren- en bedrijvenmarkt

MRA-overleggen en aan de gesprekken over de nieuwe MRA

die op het moment weer in de lift zit. Er is meer behoefte aan

Agenda. De nieuwe MRA Agenda zal tijdens het MRA-congres

flexibiliteit in de afspraken. Hierdoor kan Plabeka per aanvraag

in het eerste kwartaal van 2020 worden gelanceerd.

kijken of een aanvraag gehonoreerd kan worden. Dit op basis
van de nieuwe vraagraming en bestuurlijke afspraken.
In 2019 zijn nieuwe bestuurlijke afspraken vastgesteld, net
zoals een nieuwe vraagraming. Verder is de jaarlijkse monitor
Plabeka opgeleverd, zijn er onderzoeken gestart naar datacenters in de MRA, en is begonnen met het werken aan een
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Het kantoor van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op de Zuidas.

economisch ontwikkelperspectief voor de MRA. Ook heeft

De accenten voor de komende jaren liggen op:

Bureau Buiten, in opdracht van NZKG en MRA, een verdie-

1. nog sterker vraaggericht, door het beter benutten van

ping op de vraagraming gemaakt voor haventerreinen. Deze

marktinformatie, het signaleren van trends en ontwikkelin-

is opgenomen in de definitieve vraagraming. Het Regionaal

gen en een meer markt- en actiegerichte attitude;

Transformatieteam Coördinatie Herhuisvesting Bedrijven heeft
samen met de gemeenten Amsterdam en Zaanstad gezorgd
voor een duidelijkere strategie in deze steden over herhuisvesting van bedrijven die door transformatie niet meer op hun
huidige plek kunnen blijven. Deze strategie moet MRA-breed
worden uitgewerkt.

2. het creëren van een breder economisch MRA-verhaal.
Hiermee kunnen we beter tegenwicht geven aan woningontwikkelingen;
3. de ontwikkeling van bedrijven- en kantorenterreinen op de
juiste plek;
4. meer snelheid en wendbaarheid;
5. meer oog voor stedelijk gebied (‘woonwijken’) als onder-

Doel
Het doel van Plabeka is het creëren van voldoende ruimte en
kwaliteit van werklocaties zoals kantoren, bedrijventerreinen,
zeehaventerreinen en plekken voor datacenters voor een
evenwichtige economische ontwikkeling. Hiernaast vertegen-

deel van het vestigingsmilieu voor bedrijven;
6. meer oog voor zachte(re) factoren van het internationale
vestigingsklimaat: beschikbaarheid, woningen, een internationale school en dergelijke;
7. sterke interactie met marktpartijen en kennisinstellingen.

woordigt Plabeka steeds meer het economisch verhaal binnen
de MRA. Plabeka levert daarmee een bijdrage aan de verster-

Communicatie:

king van de internationale concurrentiepositie van de MRA.

meer informatie over Plabeka is te vinden op www.metropool-

Daarnaast zorgt het platform voor een verbetering van het

regioamsterdam.nl/programma/plabeka/.

regionale vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven.

Groepsfoto Woondeals 2019.
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